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Så er det atter ved  at være jul og i Lions 
Club er vi er glade for, og stolte over, tra-
ditionen tro, at kunne udsende julehæftet 
”Jul i Tommerup” for 34 gang.

Vi takker alle nye og vore mange trofaste 
annoncører, forfattere, kunstnere og andre 
der bakker op om hæftet, hver især har 
ydet deres væsentlige indsats.

I år er det vores berømte lokale forfat-
ter,  Mads Peder Nordbo, som  velvilligt 
har stillet foto af sine værker til rådighed 
for udsmykningen af vores forside. Vi er 
så heldige at kunne bringe en artikel, hvor 
han, som det første sted lufter titlen på sin 
nye bog og fortæller om indholdet.

Lions Club Tommerup har som sædvanlig, i 
det forløbne år, afholdt en række aktiviteter 
med det formål, at indsamle midler til støtte 
for humanitære formål  lokalt, nationalt og 
internationalt. En af aktiviteterne er udsen-
delsen af dette blad, som giver et væsentligt 
bidrag, ca. 40.000,- kr. En ny aktivitet, der er 
taget op i år er salg og udbringning af kunst-
gødning direkte til private borgere. Der var 
god opbakning til initiativet og det vil blive 
gentaget til foråret. Yderligere information 
fremgår af annonce senere i hæftet.

Af andre aktiviteter kan nævnes afhentning 
af effekter til Loppemarked, som afholdes 
i samarbejde med Lilleskov Teglværk, 
Fugleskydningen og vore Tombolaer. 

Aktiviteterne er efterhånden  blevet faste 
årlige indslag i lokalsamfundet og  møder 
stor opbakning fra såvel private borgere 
som erhvervslivet.

Desværre er der ikke blevet mindre brug 
for, at organisationer, som Lions yder de-
res indsats for at afhjælpe lidt af den nød 
der er mange steder i verden. I år har der 
været særlig focus på flygningesituationen 
i Syrien og Danske Lions har bl.a. bidraget 
med en ½ mio. kroner til hjælp for syriske 
flygtningebørn  i Libanon. 

Alle de midler som Lions indsamler, går 
ubeskåret til humanitært arbejde. Der bru-
ges ikke af disse midler til organisation el-
ler andet administrativt arbejde, idet dette 
enten udføres af Lions medlemmer, som 
frivilligt arbejde, eller betales af medlem-
mernes kontingenter.

Hvis du skulle have lyst til at læse nogle 
ældre Jul i Tommerup kan de findes som 
pdf på www.julitommerup.dk.

Vi vil gerne endnu en gang takke alle der 
har været med til, at skabe et blad der er 
med til, at gøre vores humanitære arbejde 
i Lions muligt. 

Alle vore læsere ønskes en rigtig Glædelig 
Jul og et Godt og Lykkebringende Nytår.

Julehæfteudvalget Lions Club Tommerup

Lions Club Tommerup, en organisation der gør en forskel i lokalområdet! 
Lions Club Tommerup, er en humanitær organisation, der gør en forskel i lokalområdet, men også hjælper nationalt og globalt.

I løbet af året, har Lions Club Tom-merup en række aktiviteter, der har til formål at samle penge ind til bl.a. at støtte gode formål i lokalområdet. Men uden Jeres støtte ved disse arrangemen-ter, ville det ikke lykkes. Så tak for det!
Lions er en verdensomspændende organisation, i øvrigt den største NGO i verden, der har til formål at hjælpe mennesker i nød! 

Lions er lig med 0 kr. i administra-tion, så 1 kr. indsamlet betyder 1 kr. doneret til gode formål! 
Administrationen af vores lokale klub, betaler vi medlemmer selv for, og det betyder, at 100 %, kan doneres til støtte i lokalområdet og humanitær hjælp i verdens katastrofeområder. 

Aktuelt har vi sammen med øvrige danske Lions-klubber støttet jord-skælvsofre i Nepal og børn på flugt fra Syrien i Libanon. Og behovet for støtte bliver ikke mindre! Så med dette in’ mente og med håb om fortsat støtte til vore arrangementer fra lokalområdet
Vil jeg hermed ønske alle læsere en rigtig glædelig jul og et godt nytår

Erik Johansen, Præsident Lions Club Tommerup

Kære Tommerupborgere



Tak for året, der gik.  
Et nyt lokker!
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Kære læser af Jul i Tommerup. Når dette 
blad er blevet husstandsrunddelt i post-
nummer 5690, så er det for alvor ved at 
trække sammen til Jul. En hyggelig stund, 
hvor man er sammen, mindes hinanden 
og også har lidt tid til status over året der 
gik. 

Gang i tilflytningen igen
For så vidt angår Assens Kommune, og 
senere i indlægget specifikt Tommerup-
området, vil jeg gerne nævne nogle ord i 
den sammenhæng. Der er gang i tilflyt-
ningen igen. Vi har nettotilgang af bor-
gere, som bosætter sig rundt omkring i 
kommunen. For første gang i årevis er vi 
nu vidner til en stabilisering i antallet af 
0-5-årige borgere i kommunen. Det tal 
har ellers været tydeligt faldende, men 
nu oplever vi gennem en periode på 12 
måneder, at tallet ikke længere falder. I 
en kommune, som jo er sammenbragt af 
6 ret ens størrelser med samme snit. Og 
så alligevel; for vi har jo – heldigvis – en 
mangeartet natur og historie, når vi dyk-
ker ned i vores Assens Kommune-DNA. 
Der er masser af historier at fortælle. 
Både fortid og nutid. I året der er gået 
har der været fokus på mange kulturelle 
ting, heriblandt fundet af en valkyrie ved  
Haarby, der gav Jim Lyngvild blod på 
tanden til at lave en spændende udstilling 
om vikingekostumer. Lyngvild, som har 
skabt to firmaer i kommunen – Raunsborg 
og Bryggeriet Frejdal. Begge i rivende 
udvikling – sidstnævnte havde endda ki-
nesisk / indisk / malaysisk / japansk besøg 
forleden. Ligeledes har der været skulp-
tursymposium på værftet, kulturdage og 
masser andre spændende ting. Jeg nævner 
dem sporadisk hér, fordi at bosætning 
ikke alene er byggegrunde, huse, veje og 
arbejdspladser, men også kulturtilbud. 

Bane og motorvej
Et af dem er også f.eks. de vigtige skinne-
cykler, som jo har deres udspring i Tom-
merup. Efter vi fik lavet en rapport om 
Tommerup-Assens-banens muligheder, 
lagde byrådet sig fast på, at skinnecyk-
lingen skal bevares. Og udbygges. Det 
er vigtigt at aktørerne får lavet en god 
langvarig kontrakt med Banestyrelsen 
om fremtidig brug. Så vil de have mulig-
hed for at søge fonde og udbygge dette 
spændende initiativ. Det er et faktum, at 
især tyske gæster er meget optagede af 
skinnecykling, f.eks. Apropos skinner, 
så var 2015 jo også året med 150-året for 
livsnerven over Fyn: Hovedbanen, som 
jo kaldtes Dronning Louises Bane, idet 
den indviedes hin Septemberdag i det 
Herrens Aar 1865. Dagen blev markeret 
på Tommerup Station med medvirken 
fra Lokalhistorisk Arkiv, Tommerup Re-
vision, City Tommerup og flere lokale 
aktører. Det var en fornøjelse at gæste 
stationen og tale med alle de fremmød-
te, hvoraf en del havde arbejdet dér. En 
kunne endog erindre det brag, det gav, 
da den forfærdelige ulykke i 1947, hvor 
bla. Lærer Godske og sønnen fra Tom-
merup omkom. Jeg mindes dagligt om 
det, idet jeg passerer Godskes minde-
plade på Tommerup Skole, når jeg hver 
morgen følger min mellemste søn i 1. 
klasse. Uden banen var der en stor del af 
Tommerup gl. Kommune, der ikke var 
til. Fra 1884 medførte Assensbanen jo 
også en udvikling i især Nårup og områ-
det ved Tommerup-bydelen Knarreborg. 
Den dag i dag betyder banen meget. Den 
er en stærkt medvirkende årsag til at der 
sælges byggegrunde i Tommerup st. og 
Aarup. Vi er i Assens Kommune bevid-
ste om, at det er forskellige borgere, der 
opsøger de forskellige egne af kommu-
nen. Hvis man som kommune tager be-
stik af det, så er meget vundet. Vi skal 
ikke nødvendigvis have samme ”kunde-
segment” over hele kommunen. Folk er 
forskellige. I den højfynske del af kom-
munen opsøges vi generelt af pendler- 
og børnefamilier. 

De store arbejdsgivere i Odense og ad-
gangen til bane og motorvej betyder en 
del. Det betyder også en del for mange 
børnefamilier, at man kan bosætte sig et 
sted, hvor der er nærhed og overskuelig-
hed. Det kan vi sagtens byde på. Her kun 
15 km fra Flakhaven i Danmarks 3. stør-
ste by, hvor der investeres for 25 mia. de 
næste mange år. Gennemsnitsalderen for 
en borger i det Højfynske er ca. 7 år la-
vere end i Assens, f.eks. 

Hvad gør vi så som kommune  
hér i området, hvor 8038 af  
kommunens borgere bor
I Tommerup St. er Højsletten allerede 
mere end halvt udsolgt med 15 af 24 
grunde solgt. Jeg mener stadig, at der 
er muligheder i, at f.eks. investorer kan 
komme i gang med de store arealer ved 
savværket i byen. Ligeledes er det spæn-
dende med planerne for arealet ved  
Tallerupgaard. 

I Brylle har vi som kommune indvilget 
i at medinvestere for 3,2 mio. kr. i bo-
ligbyggeri sammen med Fabbo på det 
midterste areal på Krybilyudstykningen. 
Ligeledes har vi godkendt projektforslag 
for fjernvarmeprojekt i byen, som alle-
rede er under etablering nu. Børnehaven 
Agerholm er udbygget for 1,6 mio. også. 

I Verninge er vi gået i jorden med den 
første etape af udstykningen ved skolen. 
Den vestligste del af Lindegårdens jord på 
Fuglekildevej omdannes nu til 13 nye byg-
gegrunde, Ellekærshaven og Lindegårds-
haven. Hvilket fik en flot, flot og lang 
omtale i Radio Fyn hele morgenen og 
formiddagen onsdag den 16. september. 
Fordi vi er en kommune, hvor vi godt tør 
investere i bosætning i vores landsbyer, 
hvilket fremtidsforsker Jesper Bo Jensen 
endda bakker os op i det vise i. På hele 
arealet, som kommunen i år har erhvervet, 
er der ca. 11 ha med plads til i alt 62 byg-
gegrunde. Tilmed projekteres der en skole-
sti derfra og over til skolen. I Verninge har 
Fjernvarme Fyn ligeledes fremsat forslag 
om fjernvarmeforsyning i hele byen, som i 
Brylle. Det har byrådet godkendt fremlagt 
i høring i skrivende stund. 

I Tommerup By kommer der omsider 
gang i Tommerup Vest-udstykningen. Det 
har varet (for) længe, men med den netop 
vedtagne budgetaftale bliver der afsat eks-
tra personale i Planafdelingen, så der kan 
(lokal-) planlægges nye byggegrunde i ”tre-
kanten” fra området bag posthuset og ud 
mod vest mellem Skovstrupvej og Assens-
banen. Der er en totalrummelighed på ca. 
200 byggegrunde, men vi starter naturligvis 
i etaper, ligesom private er velkomne på 
banen også. I budgetaftalen er også nævnt 
den påtrængte forbindelsessti fra bymidten 
og ud til den nyrenoverede og nybyggede 
børneinstitution Overmarksgården, som 
nok er Syddanmarks mest attraktive nybyg-
gede børnehave / vuggestue. Ad den sti vil 
gående, cyklende og fodgængere med bar-
ne- og klapvogne kunne komme sikkert til 
Overmarksgården.

Af Søren Steen Andersen, Borgmester

BORGMESTEREN HAR ORDET
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Fløjt og find... ...dine bilnøgler og et billån, hvor  
omkostningerne ikke er gemt af vejen.
Kom ind i Totalbanken og hør om vores  
attraktive billån og få en smart nøglering,  
der gør det lettere at finde dine bilnøgler.

- husk altid at tage en snak med os  
inden du køber ny bil!
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Endelig er cykelstien mellem Tommerup 
By og Brylle færdig. 1,6 km ny og belyst 
cykelsti ligger nu klar. Også dén har været 
et ønske i mange år. 

Fiber / bredbånd
Ang. fiber og bredbånd, så er kommunen 
også medvirkende, men har ikke lovhjem-
mel til at investere direkte heri. Vi er dog 
medvirkende, vi faciliterer og servicerer, 
ligesom vi er med til at organisere frivil-
lige borgere, der vil hjælpe forsynings-
selskaberne med at samle tilslutning til 
fiberlægning. Senest er Nårup på banen, li-
gesom vi prøver til med området ved Ren-
der, Tobo og Stærmose. Vi holder løbende 
opsamlingsmøder med Energi Fyn hér.

Således er vi godt rustet til nytilflyttere i 
alle lokalområderne i postnummer 5690 
også. Nu er der således cykelstier mellem 
Verninge og Tommerup, Tommerup By 

og Tommerup St., samt mellem Brylle og 
Tommerup By. Ikke mindst dette er noget 
evt. tilflyttere lægger positivt mærke til. 
Endelig vil jeg bemærke, at vi i byrådet 
nok er opmærksomme på at forbedre og 
gøre kommunen attraktiv for os selv og for 
nye borgere. Vi skal dog nu have skærpet 
fokus på den direkte bosætning; altså at 
have byggegrunde klar på hylderne igen. 
Det er forudsætningen for at vi kan oppe-
bære et skattegrundlag, så vi kan fortsætte 
med at drive en god kommune. At have et 
fornuftigt serviceniveau. Her betyder vo-
res virksomheder også meget. Vi har her 
i kommunen en af Danmarks største sel-
skabsskatteindtægter, hvis man deler det 
ud på antal indbyggere. Vi satser benhårdt 
på, at vores virksomheder trives og har det 
godt hos os. Vi besøger dem, hjælper dem 
og servicerer dem. Det har den senere tid 
været en del fremme i medierne, at vi har 
et nært forhold til vores virksomheder i As-
sens Kommune. I andre kommuner nævner 

virksomhederne, at den stedlige kommune 
knapt kender til dem. Det gør vi. Og vi bil-
der os ind, at det er stærkt medvirkende til 
at Assens Kommune er årets højdesprin-
ger på både Dansk Byggeris liste over 
erhvervsvenlige Kommuner, hvor vi hop-
pede 26 pladser op. I Dansk Industris liste 
rykkede vi 30 pladser op og var således et 
af landets største højdespringere. Det vil vi 
gerne fortsætte med. I denne artikel er jeg 
ikke kommet i nærheden af alt, der er sket 
og skal ske. Jeg har prøvet at koncentrere 
det ind til de aktuelle emner i Jul i Tom-
merups udgivelsesområde og glæder mig 
til – sammen med alle borgerne – at tage 
hul på det nye år, der lokker.

Lions Tommerup skal have en tak for den 
utrættelige indsats, der lægges i det dag-
lige ”rugbrødsarbejde” med at hjælpe an-
dre mennesker, der har hjælp behov. Det 
betyder meget – og I gør en knippelgod 
indsats her også. 

Jørgen Rasmussen

Som mange, der færdes på vejene i Brylle 
har bemærket, har der været omfattende 
gravearbejder i gang. Det er Fjernvarme 
Fyn, der har gjort sit indtog og stort set 
alle i Brylle by har fået tilbud om kon-
vertering til fjernvarme. Det har over 50 
% af mulige ejendomme benyttet sig af.

I 2013 blev borgerne i Brylle kontaktet 
af Fjernvarme Fyn med tilbud om etab-
lering af varmeforsyning til byen, hvis 
der var tilsagn fra mindst 50 % af mulige 
ejendomme. Fristen på tilmeldingen blev 
sat til sidst i 2013, men den blev forlæn-
get til oktober 2014, da det kneb med in-
teressen. Efter den forlængede frist var 
der så mange tilmeldte, at Fjernvarme 
Fyn besluttede sig til at gennemføre 
projektet. Efter opstart af projektet har 
yderligere 25 ejendomme tilmeldt sig og 
Fjernvarme Fyn håber på flere efterhån-
den som kedler er udtjente.

Arbejdet startede op i foråret 2015 og 
forventes afsluttet i starten af december 
2015, hvilket mange trafikanter vil se 
frem til.

Trafiksituationen har ind imellem været 
lidt kaotisk og mange har ventet længe 
ved lysreguleringerne eller har kørt om-
veje på de små veje i området. Brylle 
Brugs har også været ramt af de vanske-
lige trafikforhold med faldende omsæt-
ning til følge.

Mange har ventet længe ved lysregule-
ringerne

Borgerne i Brylle har gjort sig mange 
overvejelser i forbindelse med tilbudet 
om overgang til fjernvarme. Investerin-
gen er stor, nok samlet i størrelsesorde-
nen 60.000 - 80.000 kr. for et alminde-
ligt parcelhus. Der er udgifter til selve 
tilkoblingen og stikledninger, men dertil 
kommer indvendige arbejder med de-
montering af eksisterende fyringsanlæg 
og ændring af varmeanlægget. Samtidig 

skal en olietank måske graves op eller 
man skal frakobles naturgasforsyningen. 

En af de væsentligste begrundelser for 
at foretage en så stor investering er for-
ventning om en lavere varmeregning, 
men det skal for de fleste ses på langt 
sigt. Tilbagebetalingstiden er for mange 
mellem 10 og 20 år. Det ser dog bedre 
ud, hvis man står med et ældre oliefyr, 
der ikke må fornyes eller har et ældre 
naturgasfyr, der snart skal skiftes. Over-
ordnet set forventer Fjernvarme Fyn, at 
en gaskunde kan spare 20 – 30% på var-
meregningen og en oliekunde ca. 50%.

For nogle har en medvirkende begrun-
delse været, at det generelt er godt for 
byen og at det måske vil blive mere at-
traktivt for nye beboere at slå sig ned. 

Fremtiden må så vise, om det har været 
en god ide for dem, der har valgt fjern-
varmen til.

Verninge er det næste område i tidligere 
Tommerup kommune, der tilbydes etab-
lering af fjernvarme. Fjernvarme Fyn 
oplyser at projektet er under myndig-
hedsbehandling og hvis alt går vel, vil 
en undersøgelse om interessen starte i 
begyndelsen af 2016. Verningeborgerne 
skal så igennem samme overvejelser, 
som i Brylle. 

Fjernvarmen er kommet til Brylle

Gravearbejdet i Brylle  
har været omfattende

KOMMUNEINFO
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DAMPAs metallofter sikrer et 
suverænt akustisk miljø.
 
Vores lofter er den optimale løs-
ning til lokaler og områder, hvor 
der kræves et højt koncentra-
tionsniveau, og hvor bygherren 
ønsker at skabe et behageligt 
miljø.

Med en god akustik opnår du et 
behagelig indeklima, og bruge-
rens behov og velvære sættes i 
højsædet.

DAMPA® Clip-in Kassette

DAMPA ApS - 5690 Tommerup - 63 76 13 00
dampa@dampa.dk - www.dampa.dk

Nyt Psykiatrisk Sygehus i Aabenraa

DAMPA Metallofter
bidrager til god akustik

 tlf. 6447 2403       w
w

w
.dahls-el.dk
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‘Blev du ikke spurgt  
om du ville have en annonce  

i Lions Club Tommerups  
årlige julehæfte: Jul i  

Tommerup, så send os  
en mail, så kontakter vi dig  
til næste år. Skriv til os på  

annonce@julitommerup.dk 
Lions Club Tommerups  

julehæfte er udkommet trofast 
hvert år siden 1982 og støttes 

bredt af erhvervslivet i  
Tommerup og omegn.’
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”Og det er altid glædeligt at 
vente. Når det er glæden selv  
man venter på”
Af Annette Jørgensen

Ovenstående linjer er skrevet af Johannes 
Møllehave i hans digt om advent – et digt, 
der begynder med ordene: ”Nu er det ven-
tetid – og du må vente…”. December må-
ned er ventetid – adventstiden er ventetid, 
er forventningernes tid. Vi er forventnings-
fulde, de fleste af os i hvert fald, i tiden 
op til jul. Vi er opstemte og hygger os, for 
forude venter der os noget godt: juleugen 
med juleaften, med samvær, god mad, fri-
dage, gaver, med store og små hændelser, 
begivenheder, traditioner, der giver livet 
kulør, giver et afbræk fra hverdagen, glæ-
der os og får os til at føle os godt tilpasse 
– får mange af os til at føle os godt tilpasse. 
Der er desværre også nogle, der har ople-
vet lige det stik modsatte, og det vil jeg 
komme tilbage til.

Hvad betyder ordet forventning?
Hvis man på nettet undersøger, hvad ordet 
forventning betyder, så får man bl.a. flg. 
forklaring fra den frie encyklopædi: ”En 
forventning er en følelse, der opstår ved 
usikkerhed. Det er en tanke centreret om 
fremtiden, der kan være både realistisk og 
urealistisk. Et mindre heldigt udfald giver 
anledning til skuffelse. Ved en hændelse, 
der ikke er forventet, fremkommer en 
overraskelse. Hvis en forventning indfries 
vil den typisk resultere i glæde for perso-
nen, der har haft forventningen. – Glæde 
og skuffelse kan svinge i styrke alt efter 
forventningens styrke. Forventninger ses 
primært hos den voksne, og virker som om, 
det udvikles gennem barndommen. Små 
børn forventer intet af verden og tager den, 
som den kommer, derfor bliver små børn 
sjældent skuffede”. – Ja, det lyder jo me-

get rigtigt, måske især det sidste: at glæde 
og skuffelse kan svinge i styrke alt efter, 
hvor store de forventninger er, vi snakker 
om – det er i hvert fald noget, vi alle sam-
men kender til. Lige nu er der desværre 
ikke de store forventninger til det danske 
fodboldlandshold. Det har skuffet slemt i 
kvalifikationskampene til slutspillet om 
Europamesterskabet i 2016. Vi forventede, 
de kunne komme med, men nu forventer 
vi ikke meget. Og hvis vi går over i en helt 
anden boldgade: de mange flygtninge, der 
gennem sommeren og efteråret er strøm-
met til Europa, kommer uden tvivl med 
forventninger om en noget bedre fremtid, 
end deres hjemland vil kunne give dem. 
Forhåbentlig bliver de ikke alt for skuf-
fede.

Jesu fødsel er et svar  
på store forventninger
Da Jesus blev født, blev han mødt af store 
forventninger til en frelser – forventninger, 
der gik i en noget anden retning, end til et 
barn i en krybbe i en stald. Det israelitiske 
folks forventninger baserede sig på deres 
profeters forudsigelser, bl.a. på profeten 
Esajas’ forudsigelser. Dem hører vi nogle 
af i kirken til gudstjenesterne på de 4 ad-
ventssøndage og juleaften. Esajas levede 
ca. 700 år før Kristi fødsel og gav allerede 
dengang udtryk for, at der skulle fødes et 
barn en gang. Bl.a. siger han i kapitel 6 i 
Esajas’ bog: ”Det folk, der vandrer i mør-
ket, skal se et stort lys, lyset skinner for 
dem, der bor i mørkets land …. For et barn 
er født os, en søn er givet os, og herredøm-
met skal ligge på hans skuldre. Man skal 
kalde ham Underfuld Rådgiver, Vældig 
Gud, Evigheds Fader, Freds Fyrste. Stort 
er herredømmet, freden uden ophør over 

Davids trone og over hans rige, så han kan 
grundfæste det og understøtte det med ret 
og retfærdighed fra nu af og til evig tid” 
(Es. 9, 1-6a). – Det er store flotte ord, der 
bruges, og i det israelitiske folk vakte det 
en forventning om, at der skulle komme 
en stærk mand, der kunne slå deres fjen-
der ned og kunne sikre dem en god og tryg 
tilværelse også rent materielt. – Det var 
ikke det, de fik: juleevangeliet fortæller i 
stedet om en lille fattig og snavset baby, 
der aldrig kunne finde på at slå fra sig, eller 
på at tilkæmpe sig magt, men som i stedet 
levede kærligheden ud imellem mennesker 
– særligt blandt de små, de svage, de nødli-
dende. Juleevangeliet fortæller om det lille 
menneskebarn, der blev til forargelse for 
sine landsmænd, fordi de havde forventet 
noget andet. De havde forventet pomp og 
pragt i stedet, magt og rigdom. – Og må-
ske er det også det, vi forventer i decem-
ber – nogle gange i hvert fald. Budgettet til 
julegaver er stort, julefrokosterne er over-
dådige, og diverse julemarkeder faldbyder 
mange varer. Der er gået mange penge i ju-
len, rigtigt mange penge. Alligevel tror og 
håber jeg, at de fleste vil sige, at det bedste 
ved julen er samværet med andre, er for-
nemmelsen af, at vi gerne vil hinanden, at 
vi kommer hinanden ved.

Ventetiden er det værste
Den fornemmelse er det desværre bare 
ikke alle, der kan få frem. For nogle år si-
den læste jeg en artikel i et adventsnum-
mer af et Stiftsmagasin. En artikel med 
overskriften: ”Ventetiden er det værste”. 
Artiklen gjorde et stort indtryk på mig. 
Den er et interview med en indsat i et 
fængsel. Et interview, hvor den fængslede 
åbenhjertigt fortæller om sin situation: at 
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Se film på STARK.dk

“ KompRomiS... 
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og respekt skaber tryghed.
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Medlem af Danske Bedemænd
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han i et øjebliks desperation har handlet 
fuldstændig irrationelt og derfor er endt 
med at blive morder. På ufattelig kort tid 
er hans liv blevet ændret – med ét er der 
ikke længere noget at forvente, med ét er 
alle drømme slået i stykker. Under linjen: 
”Tiden gik i stå…”, beskriver interviewet, 
hvordan hans verden, efter at han overfor 
politiet havde indrømmet, at han havde 
slået en ihjel, styrtede i grus. Han husker 
10 måneders varetægtsfængsling som et 
tidløst, uendeligt mareridt, hvor han kun 
tænkte og ventede. Han hørte og læste om 
alt fra otte års fængselsstraf for vold med 
døden til følge og til livstidsstraf for mord. 
Han var ved at blive skør af uvisheden og 
ventetiden. Da den indsatte interviewes, er 
han i gang med at afsone en dom på 12 års 
fængsel, det var sådan, det endte. Han har 
for længst mistet de mennesker, han for alt 
i verden ikke kunne undvære: sin kæreste, 
sine venner, sine arbejdskammerater – han 
kan ikke se frem til en højtid, eller en frem-

tid for den sags skyld, hvor hans tidligere 
omgangskreds gerne vil ham. December 
rummer ikke megen hygge for ham, men 
derimod minder, der gør ondt – særligt i 
en tid, hvor andre nyder traditionerne. Dog 
glæder han sig til sin udgang d. 24. decem-
ber, hvor han for første gang i fem år skal 
holde en fri jul, en fri jul hjemme hos sine 
forældre. Heldigvis er de der og er klar til 
at tage imod ham. Der er et lille lys i mør-
ket og på den måde noget godt i vente.

” Og det er altid glædeligt at 
vente, når det er glæden selv, man 
venter på”.
Julen handler ikke om store gaver og de 
mange penge – tværtimod ødelægger al 
vores overdreven forbrug det, der er julens 
indhold. Nej julen er det, vi venter på, når 
vi år efter år tager hul på adventstiden. 
Julen er Guds kærlighed i skikkelse af et 
sårbart væsen. Julen er noget helt igennem 

godt, og derfor bliver ventetiden også god. 
Forhåbentlig kan juleevangeliet, med dets 
til tider forargende budskab om barmhjer-
tighed og medfølelse, forhåbentlig kan det 
nå ud også til alle, der sidder i håbløse si-
tuationer. Der kan være mange grunde til, 
at man ikke tør vente sig noget af fremti-
den, men i barnet i Betlehem kommer livet 
os i møde på en sådan måde, at vi bare skal 
tage imod. Barnet i Betlehem kommer ikke 
med nogen dom eller nogen straf, og bar-
net i Betlehem kommer også til os, når vi 
har mistet alt, hvad der hedder selvværd og 
selvrespekt. Barnet i Betlehem kommer, 
fordi det gerne vil være sammen med os, 
med hver eneste af os. Og i det lille men-
neske spirer LIVET, der skaber på ny, der 
åbner op, så det er muligt at trække vejret 
igen. Så vi har kun grund til at sige: ”Vær 
velkommen du min fred, dig ske tak i evig-
hed!” (DDS 80).

God adventstid og glædelig jul. 

Josefine Clausen, KFUM 

Måske var du spejder som barn? Du kan 
huske de gode sommerlejre, kammerat-
skaber på tværs af landet og du husker 
nok også utallige af gange, hvor knob 
blev bundne for senere at skulle bindes op 
igen. Rigtig meget af det fra ’dengang far 
var spejder’ er også en del af spejderlivet i 
dag, og en hel del af spejderfærdighederne 
er nok at finde i en mere moderniseret ka-
tegori. Livet som Tommerup Spejder er en 
god blanding af ’gammelt og nyt’. 

Gruppen har en stor håndfuld ledere med 
mod på udfordringer til nye spejderaktivi-
teter så som træklatring og at sove under 
trætoppene i en hængekøje. ’Bålmaden’ 
bliver i dag ofte lavet på trangia og skale-
rer vi det op kommer det store stativ med 
støbejerns wokgryden frem – så er det ikke 
længere ordinær bålmad, men med fanta-
sien pyntes der løs på retten og vi ender 
med en spejderlig gourmet menu med alt 
godt fra naturens gemmer. 

Distriktstuneringer afholdes stadig årligt 
for at vise trop- og senior patruljernes kun-
nen inden for diverse spejderfærdigheder. 
Denne begivenhed er, blandt mange andre 
årlige aktiviteter på tværs af distrikter og 
grupper, med til at styrke fællesskabet og 
nysgerrigheden for hinandens forskellige 
måder at udføre spejderarbejde. Det giver 
muligheden for at dyrke det sociale sam-
vær og styrken ved at være mange. 

Lederne i Tommerup Gruppe er ikke ene 
om at yde et stort stykke frivilligt arbejde. 
Spejdere og forældre står igen i år sammen 

Livet som Tommerup Spejder
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om at arrangere julemarkedet i smøgen 
mellem Tommerup Bageri og Slagteren. 
En årlig begivenhed, hvor vi løfter i flok 
og får tjent en slat penge til spejderaktivi-
teter. 

Ligeledes har alle hjulpet til gennem den 
lange proces at få en ny hytte op at stå – en 
hytte der ikke kun er til for at have et sam-
lingssted til de ugentlige møder, men som 
indgår i en del af et større projekt. 

Som mange i Tommerup og omegn nok 
ved, har KFUM-spejderne i samarbejde 
med Tommerup Skole og Gårdbørnehaven 
Overmarksgården, startet et projekt, som 
skal få flere børn, unge og deres familier 
ud i naturen. Ud for at nyde den og bruge 
af alt det gode den kan tilbyde os. Projek-
tet kaldes Højfyns Friluftscenter og har ud 
over de nye omgivelser også betydning for 
det fremtidige spejderarbejde på Mølle-
damsvej i Knarreborg. 

Moderne faciliteter for ’moderne’ spejder-
liv. Den nye hytte – Højfyns Friluftscenter 
– giver gode rammer for at blande klassisk 
spejderarbejde med nye moderne tiltag. 

 I forbindelse med projektet vil der blive 
opført shelters, et udendørs klasseværelse 
og meget andet som alle i lokalsamfundet, 
ikke mindst børn og unge, vil kunne få 
glæde af med tiden. 

De nye omgivelser skal inspirere og 
vil også få indflydelse på de fremtidige 
spejderaktiviteter. Det nye Højfyns Fri-

luftscenter har for eksempel ikke nogle 
patruljelokaler, hvilket gør at patruljernes 
arbejde fremover vil foregå i det store op-
holdsrum eller udenfor i den friske luft.

De faste rammer er ændret og meget er 
nyt, men en ting er stadig det samme. Nær-
været og sammenholdet, nysgerrigheden 
for at udforske og lære nyt om naturen 
er stadig at finde både spejdere og ledere 
imellem. Det skal ikke være nogen hem-
melighed, at det nok ikke er lige så hipt at 
sige man er spejder, som at sige man dyr-
ker friluftslivet nu om dage. 

Tommerup gruppe rummer bredt. Vi har 
spejdere fra flere af de små lokalområder 
og de er at finde i alle aldersgrupper – 
lige fra familiespejder og op gennem hele 
spektret med bæver, ulve, junior, trop, se-
nior og en stor trup ledere der sammen om 
at udleve KFUM-spejdernes visioner. Alle 
med den interesse, at nyde friluftslivet, 
hver og en af sin hel egen personlighed, 
som er med til at sætte sit præg på grup-
pens diversitet og rummelighed. 

Friluftslivet kan nydes på det ugentlige 
møde med spejdervennerne, weekendtu-
rene og en enkelt gang om året i udlandet, 
hvis man er heldig at sommerlejrens desti-
nation er planlagt udenlands. De seneste år 
har Harzen i Tyskland og det sydlige Sve-
rige været besøgt. Det er kun et spørgsmål 
om lysten og tiden til at tjene penge, og 
ideerne til at få lagt et fedt program for en 
uges anderledes udflugt. Et spørgsmål om 
sammen at få skabt minder for livet. 

Lederne opfordrer de store spejdere til at 
tage imod disciplinerne pionering og kort 
og kompas 

•  Ledere med mod på udfordringer og 
fornyelse, moderne elementer inddrages 
(hytten, træklatring, hængekøje hotel/
sove i hængekøje…) 

•  Nye omgivelser giver nye betingelser 
for spejderlivet (ingen patruljelokaler = 
vi vil arbejde mere udenfor og nyde fri-
luftslivet)

•  Inspiration fra udland/andre store akti-
viteter. Spejdere involveret i større pro-
jekter 

•  Børn fra hele lokalområdet. 

•  Store oplevelser for alle – Spejdernes 
pulje til økonomisk svage forældre/børn 
(”Hjælpepuljen til økonomisk trængte)

•  Store visioner for lokallivet (foreningsli-
vet og friluftslivet i de mange børnefami-
lier – samarbejdet mellem skole, børne-
have og spejder)

•  Moderne faciliteter for ’moderne’ spej-
derliv. Den nye hytte – Højfyns Frilufts-
center – giver gode rammer for at blande 
klassisk spejderarbejde med nye moder-
ne tiltag. 

•  Meget nyt (ny uniform fra korpsets side, 
nye omgivelser vi selv har sat til verden) 
men stadig samme nærvær og nysgerrig 
mellem/ til ledere og børn. 

•  Bålmad eller gourmet mad? – De sam-
me aktiviteter med nye twist for at få 
spejderne til at se det med nye og nys-
gerrige øjne. Gamle aktiviteter kan lyde 
kedelige og hvad skal de færdigheder 
som man lærte i ’89 bruges til i dagens 
Danmark? 

Besøg på brandstation, Juniorne.

Højfyns Friluftscenter

Storspejderne på sejltur.
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GuldBageren
Udsalg i SuperBrugsen, Tommerup St.

VerningeAuto

Kim Pedersen
Odensevej 40 · 5690 Tommerup
Tlf. 6475 2535 · Mobil 2028 9202

verningeauto@gmail.com · www.verningeauto.dk
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�
or an er.

� ISO godkendt miljø-
ophugger.
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�

�
Saab biler.

� Check dit klimaanlæg og
pollenfilter - det betaler sig.

Dækhotel
i Verninge

Af med sommer-
dæk, og på med

vinterdæk

Åbningstider:
Mandag - fredag  9 - 17.30
Lørdag  9 - 12.30

Tallerupvej 15
5690 Tommerup
Tlf. 64 75 10 16

Bregnemose Biler
- vi passer godt på din bil!

• Klargøring til syn
• Serviceeftersyn
•  Montering af  

ekstraudstyr
•  Reparation af  

autoskader
•  Service på  

airconditionanlæg

Assensvej 370 · 5690 Tommerup

Tlf. 6475 1497
E-mail: bregnemose@mail.dk

Se meget mere om os på
www.bregnemosebiler.dk

Service Partner

SKAL DU HAVE FEST 

Brylle Forsamlingshus
Toftevej 13, Brylle 
5690 Tommerup

Ønsker du leje
Ring til vores nummer der 

stilles om til udlejeren

64 75 16 57 
Se også vores hjemmeside på

www.brylle-forsamlingshus.dk
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Af Jesper Skov, Kredsleder  
i FDF Tommerup St. 

En råkold oktoberaften er Tumlingenes 
(de små FDF’ere) møde netop slut med 
fortællingen om FDF Tom – bamsen, der 
hver uge besøger en ny FDF’er og hver 
tirsdag aflægger ”rapport” om sine ople-
velser hjemme hos en af FDF’erne. Uden-
for vores lille skurvogn er der gang i det 
store pionerarbejde. Der bygges med reb 
og rafter i pandelampens skær. Det er væb-
nere, seniorvæbnere og seniorer (de største 
FDF’ere), der er i fuld gang med at bygge 
en karrusel. 

Længere væk kan man igennem skoven 
svagt høre, at Piltene (de mellemstore 
FDF’ere), som er i gang med at lave sjove 
aktiviteter oppe ved vores shelter.

Et meget sigende indblik i livet en al-
mindelig tirsdag aften på FDF Grunden i 
Tommerup St.

Der har lige været weekendtur på grunden. 
Derfor står der sjove ”griselygter” på væg-
gen ind til bålhytten. Lygterne blev lavet 
af udhulede hvidkålshoveder, de står og 
lyser hyggeligt i mørket. Man kan ikke 
lade være med at smile og tænke på en 
god weekend sammen med en masse FDF 
børn, unge og voksne.

Weekendturen bød på overnatning i det fri 
for de fleste. Der var lavet en halmhule, 
nogle sov i vores shelter, andre byggede 
en bivuak til lejligheden og endelig sov 
4 piger i vores skurvogn. Alle havde en 
rigtig god oplevelse af FDF liv med me-
get blandet indhold, fra udgravning af 
kålhoveder, til planlægning af skuespil til 
søndagens familiegudstjeneste i Broholm 
Kirke, hvor FDF’erne medvirkede med 
flere forskellige indslag.

Hvad laver man som FDF’er?
Det lette svar er – alt hvad man lige kan 
finde på, men det vigtigste er nok leg, fan-
tasi og friluftsliv. I FDF giver vi børn og 
unge plads til at udfolde sig som dem de er. 
Vi plejer at sige, at hos os er alle på første-

holdet. Der er plads til alle og alle skal lære 
at hos FDF kan alle være med. 

Man kan starte som FDF’er, når man går 
i 0. klasse og her er det legen, der er ho-
vedaktiviteten. Stille og roligt lærer bør-
nene en masse om, hvordan man bliver en 
”rigtig FDF’er”. De skal lære at håndtere 
en snittekniv uden at skære sig i fingrene 
ALT for mange gange (vi har altid masser 
af plaster klar når vi starter på dette...). De 
små FDF’ere (puslinge/ tumlinge kaldes 
de) skal lære at tænde et godt bål og når de 
bliver lidt større skal de også lære at kløve 
deres eget brænde. 

I den mellemste FDF gruppe (Piltene) går 
det meget ud på at få de grundlæggende 
friluftsteknikker på plads. De kløver bræn-
de selv, de styrer selv at bygge et godt bål 
og de er efterhånden verdensmestre i skabe 
den helt rigtige FDF stemning rundt om 
lejrbålet.

Efter at have været Pilt i 2 år bliver man 
væbner (5. klasse) og her kan man fx være 
med til væbnermesterskabet (VM), hvor 
man dyster mod andre væbnere fra hele 
landet i alt for pionerarbejde, førstehjælp 
til lands og til vands samt alle mulige slags 
sjove former for stjerneløb med tonsvis af 
poster om alt fra himmel til jord. Det er en 
kæmpe oplevelse, selvom vi som regel al-
tid ender med at være af sted mere for hyg-
gens skyld end for at vinde stævnet. 

Når væbnertiden er slut bliver man Se-
niorvæbner og derefter Senior (7. klasse 
og opefter til man fylder 18 år). Her be-
gynder man, ud over stadig at forfine sine 
evner inden for alle friluftsaktiviteterne, 
at sætte mere pris på fællesskabet. I FDF 
har de unge et fællesskab som man ikke 
finder ret mange andre steder. Det er også 
her de unge begynder at deltage i kurser og 
store lejre med andre på deres egen alder 
fra hele landet. Her knyttes venskabsbånd, 
der ofte varer langt ind i deres voksne liv. 

Som voksen i FDF er man leder eller as-
sistent. Man får ikke løn, alt gøres fordi 
man har lyst ja nogen siger oven i købet 
at de ikke kan lade være med at være med 
og skabe fantasi og fællesskabs rammer 
for børnene. Vi kunne ikke undvære disse 
ildsjæle, uden dem ingen FDF.

Ud over at mødes en gang om ugen i de 
forskellige grupper, så er det på turene vi 
rigtig ”dyrker” fællesskabets bånd. I som-
merferien gik turen til FDF’s lejrcenter, 
Sletten, ved foden af Himmelbjerget.

Sommerlejren startede for de store FDF’ere 
med en kanotur på Gudenåen og Julsø med 

mellemlanding i Silkeborg. Det var spe-
cielt en stor oplevelse at skulle igennem 
slusen for at komme ind til byen. Efter-
følgende udtalte flere af deltagerne, at de 
følte sig som dyr i zoologisk have, der blev 
betragtet af tilskuere på bredden. Det var 
sjovt, sagde de. Resten af FDF’erne stødte 
til et par dage senere og her var det en stor 
oplevelse for de små at gå gennem mo-
rænelandskabet op til Himmelbjerget. Vi 
glæder os allerede til næste sommer, hvor 
der er landslejr som altid på Sletten.

På billedet til venstre er det de små 
FDF’ere, der har nået Himmelbjerget. 
Nogle ser en anelse trætte ud, men der 
var da overskud til at vinke til fotografen 
hos de fleste. Billedet til højre er fra Sankt 
Hans fest på FDF Grunden. FDF afholder 
hvert år en Sankt Hans-fest for børnefami-
lierne. Vi starter ved 18-tiden, hvor der er 
pandekager og snobrød i bålhytten. Der-
efter tændes bålet og vi synger Midsom-
mervisen sammen. Derefter går familierne 
hjem og putter deres børn og måske når 
forældrene at tage til Sankt Hans-fest for 
dem selv et andet sted i byen.

I september måned prøvede vi noget vi 
ikke havde gjort før. Vi var arrangør af 
et sæbekasserally for alle de børn i byen, 
der havde lyst til at være med. Der var 27 
børn, der kæmpede om pokalen. Det var en 
rigtig god dag og alle deltagere havde en 
super oplevelse og de mange tilskuere nød 
godt af gourmet pizza og lækker kage med 
meget andet. Vi gentager succesen næste 
år, det bliver den 3. september 2016. Vi 
åbner for tilmelding i løbet af foråret 2016 
men begynd bare allerede nu med at bygge 
sæbekassebilen – det bliver stort. 

FDF Tommerup St. 

Mere info
Se flere billeder af FDF’erne på vo-
res hjemmeside www.fdf-tst.dk og 
på facebook.com/fdftommerupst. 
På hjemmesiden kan man også læse 
mere om, hvordan man bliver FDF’er 
i Tommerup St.

Friluftsliv for store og små – hele året
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Ring for et uforpligtende tilbud

Hans Juel Jensen
VOGNMAND & ENTREPRENØR

AUT. KLOAKMESTER

Dannesbovej 54 · 5690 Tommerup
Tlf. 65 96 19 26 · Fax 65 96 27 26

www.juel-jensen.dk · post@juel-jensen.dk

 Alt i entreprenørarbejde udføres
 Træfældning
 Nedbrydning
 Udgravning og planering
 Omfangsdræn
 Alt i flisearbejde

 Multitrækkere
 Kranbiler med grab
 Traktor med fejekost
 Minigravemaskine/gravemaskine
 Kranbil - op til 68 tm
 Gummiged

 Bortkørsel af al affald
 Affaldscontainere 
 Kørsel m. køl/frysegods (kødophæng)
 Sneoprydning
 Farlig godstransport
 Levering af grus/sten/skærver/flis

HANS STORM A/S
 REG. NR. 65550
 KIRKEBJERG 15 • DK-5690 TOMMERUP
 TLF. 63 76 61 00 • BILTLF. 40 96 17 68

AUT. KLOAKMESTER
KLOAK- OG ANLÆGSARBEJDE

VOGNMAND
ALT INDENFOR TRANSPORT

KRAN- OG SPECIALTRANSPORT

Kai Andersen’s Eftf. A/S
64 75 12 59

WWW.KAI-ANDERSEN.DK

Gardiner til væksthuse

Brylle Industrivej 3
5690 Tommerup

Tlf. 64 76 28 16 · Mobil 40 16 44 17
Fax 64 76 28 17

• Nyanlæg
• Renovering
• Service

Østerbro 4  ·  5690 Tommerup  ·  Tlf. 28 15 76 34  ·  mail@danishoutdoor.dk

Tlf. 28 42 02 33

v/Claus Bredning

Løimarksvej 11  · 5610 Assens
Tlf.: 64771702 · Mobil 28420233

claus@depot-vestfyn.dk

www.depot-vestfyn.dk
www.fadøls-udlejning.dk

Fadøl og fadølsanlæg
Alle populære mærker 

i øl og vand
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Af Christian og Carl Hansen

Fugleskydningen startede i Tommerup St. 
i året 1905 og er blevet afholdt næsten hvert 
år indtil 1957 kun afbrudt af krige og kriser. 

Historien kort fortalt!
I august 2006 kom tømrermester Flem-
ming Christensen med et gammelt fotogra-
fi af deltagerne fra en fugleskydning, som 
var blevet afholdt i Talleruplundskoven, 
som havde været hjemsted for skydningen 
gennem alle årene. 

Vi gik til avisen med billedet, da vi ikke 
kunne datere det helt nøjagtigt og der var 
heldigvis nogle der kunne hjælpe. Vi fandt 
ud af at det stammede fra fugleskydnin-
gen i 1931 med hjælp fra Lilian og Hans  
Petersen. 

Hans Petersen var nemlig selv med på bil-
ledet, det er ham der højre for trommen og 
hans bror til venstre.

Hans kunne også sætte navn på de fleste 
af deltagere. 

Det kom promte, at ham øverst til venstre 
var Martin Andersen kommis i brugsen, og 
at andre deltagere var Frederik Sørensen 
mælkemand, Svend ”lille” Pedersen, Emil 
”Skomager”, portør Grønvig, teglværks-
arbejder Otto Larsen, teglbrænder Åge 
Andersen, købmand Spøhr, snedker Jens 

Thoft, smed Ejner Kristensen, Augustinu-
sen, Bernhard, smed Peter Hansen, Fry-
densberg, postbud Oskar Kristensen, Åge 
”brugs” Larsen, Karl Åge Sørensen, på 
begge sider af trommen Tage og Hans Pe-
tersen, siddende fra venstre Olsen, mejerist 
Svend Christensen og Ludvig Hansen.

Ludvig Hansen, det var ham der ledede 
processionen. Det var han god til, han var 
fuld fra morgenstunden kunne Hans Pe-
tersen huske, da han studerede billedet fra 
Talleruplundskoven.

Fugleskydningen startede ved 9 tiden hvor 
deltagerne, der udelukkende var mænd gik i 
procession gennem byen ud til Talleruplund 
skov, hvor selve skydningen fandt sted. 

Skydningen sluttede som regel midt på ef-
termiddagen. 

Efter skydningen gik mange hjem for at 
sove til middag. Ja, der var nu nogle der al-
lerede faldt i søvn under skydningen, skyt-
terne kunne nemlig købe øl fra den gamle 
tobakslade, det havde ejeren af skoven sør-
get for og som Hans Petersen kunne huske 
det, blev der drukket mange øl. 

Efter middagsluren mødtes skytterne med 
damer til spisning på kroen eller i forsam-
lingshuset afhængig af hvilken forening 
der afholdt fugleskydningen, for helt frem 
til efter krigen var der to foreninger, som 
på skift arrangerede fugleskydning. Den 
ene var for de selvstændige og erhvervsdri-
vende. Det var de fine og de brugte en grøn 
Fane, den anden som var for ”almindelige” 
mennesker brugte et Dannebrogsflag.

Der har været en del fuglekonger gennem 
tiderne, som man kan se på de mange pla-
ketter, der er på skærfet.

Vi har viden om en plakette fra 1934 som 
Poul Augustinussens far Aksel Augusti-
nussen vandt, han var en god skytte for de 
havde også en del sølvtøj som han havde 
vundet ved skydning, men han ville helst 
ikke være fuglekonge da det dengang var 
dyrt. Det er der siden blevet lavet om på, i 
Lions regi er det frivilligt om man bidrager 
med noget. 

Fugleskydningen var fra starten en festdag 
for alle, der gerne ville have deres navn 
som fuglekonge på skærfet, som bruges 
endnu. 

Fugleskydning  
i Tommerup i 110 år

Foto fra fugleskydningen i 1931

Man stillede op uden for Kroen med  
musikanter i spidsen, 1949.(1) 

1. Foto udlånt af Lokalhistorisk Arkiv Tommerup

1. skjold fra fugleskydningen! 

Fuglen sættes op af Søren ”Eldahl” Chri-
stensen, Vissenbjergvej, 1952. (2)
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Smart tøj og sko
Vi har bl.a.

Bessie, B. Young, Brandtex, Fransa, 2-Biz, Peppercorn, 
Skovhuus, OneTwo, Soulmate, Triumph og Trofé

Modebutik for kvinder i alle aldre!

www.lizette-mode.dk · facebook: lizette-mode

Tallerupvej 23 
Tommerup St.
Tlf. 64 76 15 88

Algade 34
Haarby

Tlf. 64 73 24 66

Bredgade 51
Aarup

Tlf. 64 43 17 71

NYHED
Reparationer

•
Opgørelse og
reparation af

forsikringsskader
•

Syn af person-
og varevogne

•
Service & 

vedligehold

Hos MRH Biler i Tommerup 
finder du nyere brugte 
kvalitetsbiler i prisklassen 
kr. 50.000 op til kr. 500.000

Ellehaven 6 · 5690 Tommerup · www.mrh-biler.dk
Værksted 64 75 10 56 · Bilsalg 64 75 21 82 / 30 28 9643

MRH-Biler

Velkommen i  
Tommerup og  

Broholm 
kirker!

 
Se hjemmesiden:

www.tommerupogbroholm.dk

Gammelt guld 
og sølv købes

Tallerupvej 26 
Tommerup St.

 Tlf. 64 76 33 80
Kunde-P bag forretningen

 

2286 8542
Michael Hansen

Vestervangen 53 · 5690 Tommerup

• Anlæg
• Fliselægning
• Gravearbejde
• Kloak
• Rådgivning
• Etc.

Al vognmandskørsel
6-30 tons vogne
Kørsel med kran

Planering og udgravning
med gummiged

Grus, sten kan leveres.

Hans E. Nielsen
efterflg.

Ellehaven 33
5690 Tommerup

Biltelefon 20 27 15 93
Tlf. 64 75 15 28
Tlf. 64 75 15 22



Når man ser på plaketterne er der en del 
navne på fuglekonger man som gammel 
Tommerupper kan huske, som f.eks. 1938, 
C. Bertelsen, eller 1949 Søren Christensen 
(Eldahl), 1952 Urmager E. Rasmussen, 
1953 Isenkræmmer Henry Hansen, 1955 
Købmand Otto Hansen. 

Traditionen er efterfølgende blevet genop-
taget af Lions Club, Tommerup i 1981 og 
er siden blevet afholdt hvert år.

I 1957, som var det sidste år de gamle 
foreninger afholdt fugleskydning, var det 
Skovfoged Peder Sommer der blev fug-
lekonge og han var så heldig at han har 
beholdt titlen indtil Lions tager over og 
holder den første fugleskydning i 1981. 
Det skulle så vise sig, at han blev vippet af 
pinden af et familiemedlem, nemlig tand-
læge Niels A. Nordlund Christensen. Han 
har siden bevist, at han er en god skytte da 
han er blevet fuglekonge 3 gange nemlig i 
1981, 1997, og året 2006. 

En anden god skytte, der også har været 
fuglekonge 3 gange, er Villy Jensen, som 
her året efter i 2007 skal affyre det første 
skud mod fuglen.

Efter genoptagelse af traditionen i Li-
ons Club regi i 1981 blev fugleskydnin-
gen de første år afholdt på Tommerup 
Boldklub´s baner på Tallerupvej i Tom-
merup St. 

Den blev senere flyttet til Abilgård på 
Kirkebjerg i Tommerup hvor Lions også 
havde deres klublokaler. Efter et gene-
rationsskifte på gården blev det flyttet 
til speedway klubbens areal i Ellehaven, 
hvor det stadig afholdes.

Da man stadig starter ved det gamle 
Posthus i Tommerup er der blevet noget 
længere at gå, så der holdes undervejs 
en lille pause med en forfriskning og en 
sang, inden man går ud og får sin mor-
genkaffe.

Efter morgenkaffen starter fugleskydnin-
gen, hvor der skydes på fuglefigur af træ 
og metal. Fuglens vinger, hale og hoved 
skal nedskydes i bestemt rækkefølge og 
den der skyder det sidste ned er fugle-
konge.

Der er også andre aktiviteter som skive-
skydning, hvor der både er en åben og 
lukket skydning, bueskydning for slet 
ikke at tale om hønseskidning hvor det 
gælder om at spille på det felt hvor hø-
nen skider. Der bliver også opsat et mun-
tert køkken hvor man kan få afreageret 
på porcelænet. 

Når skydningen er afsluttet tændes gril-
len op til en dejlig gang mad, mens de 
samlede resultater for aktiviteterne op-
gøres og der uddeles præmier for første 
til tredje pladser.

Lions Clubs medlemmer står for afvik-
ling af arrangementet, opstilling af telt 
og indretning af pladsen mv.

Lions Club vil gerne takke vore sponsorer 
for præmier m.m. for at vi kan få så stort 
overskud på dette arrangement som mu-
ligt, overskuddet går ubeskåret til dona-
tioner både i nærområdet og internationalt.

Carl Hansen fortæller i øvrigt:
Jeg har selv deltaget i alle fugleskyd-
ninger, undtaget et enkelt år, men ellers 
har jeg været med som trommeslager, de 
første par år marcherede vi fra Torvet i 
Tommerup St. til sportspladsen, derefter 
satte murermester Hans Storm sin mu-
rerbil til rådighed, han havde lige skyllet 
ladet, så vi var lidt hvide på bagen, det 
var sammen med Ole Skov, som jeg også 
havde spillet sammen med til baller i det 
ganske land, derefter spillede vi sammen 
i F.D.F. i Ørsted.

I de seneste år er det tidligere Fragtmand 
Ove Jakobsen som stiller sin veteran 
lastvogn til rådighed, Ole Skov er blevet 
udskiftet med Jesper Skov. 

Processionen på Stationsvej med mejeriet 
til venstre i billedet, først i 1950’erne.(1) 

1, 2. Foto udlånt af Lokalhistorisk Arkiv Tommerup

Foto.: Preben Find 
Deltagere i årets fugleskydning 2015.

Deltagelse
Hvis man har lyst til at få en sjov 
dag og gerne vil støtte en god sag, 
er man velkommen til at deltage i 
fugleskydningen, som afholdes næ-
ste gang den 14 august 2016.

Tilmelding 
Kan ske ved at kontakte Lions Club 
på mailadressen:  
medlem.10579@lions.dk
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Kvalitetsvinduer og døre efter individuelle 
 løsninger og mål

udføres i fyrtræ, mahogni og PVC 
Vi er tilsluttet DVC og DIM

A/S REG. NR. 189.722
ELLEHAVEN 2 • DK-5690 TOMMERUP • TLF. 63 76 61 10 • FAX 63 76 61 11

HAVESERVICE
v/ Vagn Jensen

Kløvermarksvej 19, Brylle
5690 Tommerup

Tlf. 64 75 23 46
Mobil 40 33 96 23

 

20 82 77 71
Brunsegyden 14 · Tommerup

HØJFYNS
VOGNMANDSFORRETNING

v. Claus Andersen

Altid et hår bedre

Dame- og herresalon

Farver og striber

Kvalitet betaler sig

Kendte hårprodukter

Ring og bestil i god tid

Kroggårdsvej 9 · Brylle · 5690 Tommerup
Onsdag lukket

v/ Lene Kjær Andersen

64 75 14 17

 Vi udfører:

Brydere
Primær test

Elektrisk test
 Rensning
Smøring

Reparation
Udskiftning af gammel  

til ny bryder
Elektronisk certifikat

Tavler
Service og vedligehold

Rengøring og tavler

KMTECHApS
BRYDER & TAVLE SERVICE

Kirkevej 3 · 5690 Tommerup
K.M. 51 52 06 81 · S.K. 51 52 06 80

www.kmtech.dk

KNARREBORG SMEDIE
v/ Karsten Pedersen - aut. gas & vandmester

Vand Solvarme
Varme Blikarbejde
Naturgas Smedearbejde

VVS OG SMEDE-
ARBEJDE UDFØRES

Tlf. 64 76 13 13
Møllebakken 15 · 5690 Tommerup

Biltlf. 20 46 86 10

LEH-SERVICE  
og MASKINUDLEJNING

Møllebakken 15
5690 Tommerup

64 76 23 13



Har du lyst til en fritid med fart og spæn-
ding, er du mellem 10 og 18 år, så er du 
meget velkommen i Tommerup Moto-
cross- & Speedwayklub hvor der er rig 
mulighed for at prøve kræfter med både 
motocross og speedwaymaskiner.

Med en snerren fra en Puch og en Kreidler 
motor, kommer Peter og Søren, helt plø-
ret til, ud fra motocrossbanen i Ellehaven, 
giver hinanden en ”high five” og råber i 
kor ”godylt”. Året er 1980, og Tomme-
rup Kommune har netop færdiggjort både 
klubhus og baneanlæg i Ellehaven, som 
de unge med ”benzin i blodet” kan bol-
tre sig på. Udgangspunktet dengang var 
en ombygget gadeknallert, som blev tunet 
og påsvejset afstivninger så stellene ikke 
knækkede, og så var det ellers bare på 
med en ”snublekyse”, og så ud og køre på 
banerne. Om det var på speedwaybanen 
eller motocrossbanen var hip som hap!

35 år er gået siden da, og da Tommerup 
Marked blev afviklet i september i år, var 
det ikke kun glad markedsmusik og he-
likopterstøj fra Tommerup Marked man 
kunne høre, for fra motocross- og speed-
waybanerne i Tommerup Motocross- & 
Speedwayklub, lød det som summen fra 
en stor bisværm der søger efter bo om 
foråret. Her blev der nemlig afviklet den 
traditionsrige Claus May Cup ’15, hvor 
30 unge motocross- og speedwaykørere 
kæmpede om pokaler, medaljer, laurbær-
kranse og mesterskabstitler! 

I 2015 er det ganske andre maskiner der 
kører på banerne, Suzuki og Yamaha 
motocrossmaskiner er toneangivende på 
motocrossbanen, og på speedwaybanen 
kører nu ”rigtige” speedwaymaskiner, 
dog med mindre motorer end man ser i 
fjernsynet når der køres WM Grand Prix. 
Kørerne er den samme type unge som 
dengang i 80’erne men nu med korrekt 
sikkerhedsudstyr, og et flagreglement 
som skal læres, og overholdes. Klubben 

har faktisk eksisteret i mere end 35 år, 
og var i en lang årrække en del af Tom-
merup Ungdomsskoles tilbud, men hører 
nu, efter kommunesammenlægningen 
ind under Assens Ungdomsskole. Men 
fra 2002 fik klubben egen selvstændig 
bestyrelse og ledelse, og er siden vokset 
betydeligt i medlemstal og aktivitetsni-
veau. Klubben er desuden organiseret 
i Ungdomsringen – helt korrekt kaldet 
Ungdomsringens Motoraktivitet (UMA), 
og deltager i UMA`s Løbsserie som har 
et reglement der er sammenligneligt med 
Dansk Motor Sports Unions. Men i UMA 
regi er der lavet flere klasser med forskel-
lige motorstørrelser så alle kan deltage, 
og det er således ikke størrelsen af tegne-
bogen som afgør om man ligger forrest i 
feltet. ”Og det er vigtigt”, siger Klubleder 
Peer Bjørnskov Madsen. ”Her i klubben 
gælder det mere om at være med, end at 
vinde, og samtidigt bliver man en del af 
et unikt fællesskab, som alle oplever når 
de besøger os. Det sociale sammenhold 
vægtes højt i klubben, og alle er velkom-
ne, for vi har maskiner i flere klasser så 
alle kan være med, og vi deltager i både 
nationale som regionale mesterskaber, og 
så har vi enkelte klubstævner, som f.eks. 
Claus May Cup”, siger klublederen.

Til Claus May Cup ’15 var det ikke kun 
Claus May Motorcykelcenter, som er en 
af klubbens faste støtter og sponsor, der 
gav pokaler og kranse. Også Lions Club i 
Tommerup gav ekstrapokaler, som kunne 
gives til de unge ud fra lidt andre krite-
rier end de opnåede resultater på banerne. 
Disse pokaler gives nemlig som opmun-
trende skulderklar til de unge som må 
kæmpe med andre ting end en genstridig 
maskine, som for belønning for at udvise 
godt kammeratskab, både på, og uden 
for banerne! Tommerup Motocross- & 
Speedwayklub har altid stor tilslutning 
til sine stævner, ikke mindst til dette års 
afvikling af Claus May Cup ’15. ”Og det 
er vi rigtigt, rigtigt glade for” siger klub-

leder Peer Bjørnskov Madsen. Klubben 
har i rigtigt mange år fået stor opbak-
ning til sine aktiviteter, og både fonde og 
sponsorer hjælper med at så mange som 
muligt kan deltage i denne positive akti-
vitet, hvor unge får brugt mange kræfter 
på at tumle motocross- og speedwayma-
skiner på klubbens baneanlæg, men også 
får sig en fritidsinteresse der giver dem 
både faglige og personlige kompetencer 
og rigtigt mange gode venner. ”Klubbens 
aktiviteter og miljø tiltrækker i stigende 
grad unge som ikke i så høj grad benytter 
andre sports- eller fritidstilbud, men som 
mere føler sig hjemme i et miljø hvor det 
drejer sig om motorer, fart og spænding, 
og de oplever her en atmosfære hvor de 
føler sig velkomne og accepteret, hvilket 
igen er medvirkende til at give dem deres 
egen identitet og deraf får de øget selvfø-
lelse og selvværd” siger klublederen.

”Her i sæson 2015, kan vi ”vigte” os af 
at have fået 3 fynske mestre i motocross 
og 2 i speedway, og en af disse 2 har også 
taget DM Titlen i den klasse han kører i 
– Så det ikk’ så ringe endda. Men det er 
ikke det væsentlige” siger klublederen. 
”Godt er det at vi sportsligt kan fremvise 
gode resultater, men mindst ligeså vigtigt 
er det at klubben fungerer som et vigtigt 
”åndehul” for vore unge, hvor de føler de 
har et fristed, får gode kammerater og en 
aktiv fritidsaktivitet. Dog kommer det bag 
på mange hvor meget der skal arbejdes på 
at holde en maskine kørende i sæsonen, så 
derfor er vi glade for den store opbakning 
som klubben nyder, fra både sponsorer, 
forældre, papfædre og bonusmødre, hel- 
halv- og bonussøskende, niecer og fætre 
og bedsteforældre, der alle giver en hånd 
med når der trænger. Og det gør der ofte 
med den store aktivitet der er i klubben, 
konstaterer klublederen. 

Motocross- & Speedway i  
Ellehaven i mere end 35 år

Adresse
Tommerup Motocross- & Speedway-
klub er beliggende i Ellehaven 50, 
5690 Tommerup. 
Klubben er åben hver tirsdag og 
torsdag fra april til september fra kl. 
18.00 til kl. 21.00, og hver onsdag 
fra oktober til marts fra kl. 19.00 til 
kl. 21.00 
Klubben har både speedway- og mo-
tocrossbaner og ca. 40 klubmaskiner 
at tilbyde de unge. 
Vil du vide mere så kontakt Kluble-
der Peer Bjørnskov Madsen tlf. 28 
30 12 84 eller tag et kig på klubbens 
hjemmeside www.tmcsk.dk
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Aut. VVS installatør 

Erik Hansen
Ternevej 21
5690 Tommerup

Tlf.: 64751112

Mob.: 24446715  

vvs@lillesmeden.dk

www.lillesmeden.dk

Aut. VVS installatør 

Erik Hansen
Ternevej 21
5690 Tommerup

Tlf.: 64751112

Mob.: 24446715  

vvs@lillesmeden.dk

www.lillesmeden.dk
Aut. VVS installatør Erik Hansen
Ternevej 21
5690 Tommerup
Tlf.: 64751112Mob.: 24446715  
vvs@lillesmeden.dkwww.lillesmeden.dk

AUTOGÅRDEN TOMMERUP
Klargøring til syn • Rustarbejde
Forsikringsskader • Bremser og

styretøj samt alm. service

Mekaniker Frank Hansen
Tallerupvej 6 · 5690 Tommerup

64 76 14 12
Fax 64 76 25 12

Vi giver mere for mindre™

 
 

NIPA ApS
ELLEHAVEN 11
5690 TOMMERUP
TLF. 64 75 14 08

Nårup Pladeindustri A/S tilbyder 
totalløsninger inden for  
tyndpladebearbejdning. 

Vores kompetencer omfatter:
• Revolverstansning
• Kantbukning
• Svejsning
• Boltsvejsning
• Punktsvejsning
• Laserskæring

Vi arbejder med alle metaltyper 
herunder dekaperet plade,  
aluminium samt rustfri stål.

Nårup Pladeindustri A/S
Neversvej 33, 5690 Tommerup

Tlf. 64 75 10 84

www.naarup-pladeindustri.dk

Skolevej 14 
5690 Tommerup 

Åbningstider: 
man.-fre. 16.00-21.00 
lør.-søn. 15.00-21.00

Ring og bestil på: 

64 76 18 00

Du kan også  
nyde  din pizza og 
grillmad hos os.  

Vi har 16  
siddepladser.

www.pizzapalermo3.dk

HERDIS
SALON

64 75 20 88 

AGERTOFTEN 14

BRYLLE

Mine kunder 
ønskes

en god jul
og

et godt nytår

herdis@salonherdis.dk

REPARATION • SERVICE 
RADIO • TV • ANTENNE • EDB

Eget værksted

SKOV’s RADIO
v/Arne Nielsen

Gyvelvænget 13
5690 Tommerup

64 76 11 78

E-mail: arne@skovsradio.dk
www.skovsradio.dk

✔ Parcelhuse 
✔ Lejligheder 
✔ Kontorer
✔ Erhverv 
✔ Institutioner

Både private
og erhverv

v/vinduespolerer Michael Bønke 
Kroggårdsvænget 13, Brylle

5690 Tommerup 
E-mail: suverenpolering@pc.dk

- Ring og få en suveREN aftale...
Tlf. 4027 2703
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STILEKONKURRENCE 2015

Af Rikke Castberg

Didrik, Vidrik og Vupti var meget spændt 
på, hvad Nissefar ville fortælle, og de sad 
så stille, for at han ikke skulle fortryde, 
hvad han havde lovet og blive gnaven 
igen. Ikke et ord sagde de, mens de spiste. 

Smørklatten lå som et stort, gult øje midt 
i grøden og stirrede på dem. Didrik blev 
hurtigt klar over, at smør smagte godt, og 
han dyppede sin ske så dybt i det, at den 
nåede helt ned i bunden; men så fik han 
også et rap over fingrene af far, så skeen 
fløj ud af hånden på ham og kurrede hen 
ad gulvet. 

”Nej, nu skal jeg vise jer, hvordan små 
drenge skal dyppe i et smørhul,” sagde 
han, ”se sådan, kun spidsen af skeen må 
røre smørret, I har godt af at vænne jer til 
at spare.” Men sådan bar Nissefar sig ikke 
ad, når han selv dyppede, nej så jog han 
skeen rigtig dybt ned i smørret, og bagefter 
smaskede han og sagde: Ah! 

Mælken turde drengene næsten heller ikke 
drikke af; den skulle Nissefar også have. 
De måtte nøjes med at stikke tungen ned i 
skålen, når det blev deres tur til at drikke, 
og labbe til sig, som om de var små katte. 
Nissefar derimod satte skålen for munden, 
lagde nakken godt tilbage og drak, så det 
klukkede i halsen på ham, ja, han drak så 
stærkt, at noget af mælken løb udenfor, 
lige ned i hans lange skæg; men det gjorde 
ikke noget, han slikkede bare sit skæg bag-
efter, og så sagde han igen. Ah! 

Da de havde spist halvdelen af grøden, 
lagde Nissefar skeen fra sig, tørrede sig 
om munden med bagen af hånden, slik-
kede den og sagde: ”Nå, så skal I vel have 
den historie, jeg har lovet jer.” Nissemor 
og de tre nissedrenge flyttede sig tættere 
ind til ham, og så begyndte han meget høj-
tidelig at fortælle: ”For mange, mange år 
siden, ja, jeg ved ikke hvor mange – det 
er måske hundrede, måske tusinde, måske 
hundrede tusinde år siden – boede min tip-
tip-tip-tip-tip-oldefar nede i jorden. Han 
var en lille, grå mand ligesom alle nisser. 
Men han kendte ikke noget til menne-
sker, for der boede slet ingen her i landet. 
Men så kom menneskene, og de begyndte 
at grave i jorden. De ville bygge huse og 
bo der. Min tip-tip-tip-tip-tip-oldefar var 
straks klar over, at det var fjender, og dem 
ville han ikke have boende på sin jord. 
Hvis menneskene byggede op om dagen, 
rev han det ned om natten; hver mor-
gen kunne de begynde forfra. Sådan blev 
de ved med at drille hinanden i lang tid. 
Men så fandt menneskene på at sætte en 
skål mad ud til ham, før de gik hjem. Den 
nat rev tip-tip-tip-tip-tip-oldefar ikke ste-
nene ned. I stedet gav han sig til at spise 
maden. Aldrig havde han smagt noget så 

dejligt; det var nemlig grød. Da det blev 
morgen, stod den tomme skål der, og ste-
nene lå, hvor de skulle ligge. Næste aften 
stod der atter en skål grød til ham, og så-
dan blev det ved, lige til huset var færdigt. 
Så flyttede menneskene ind i huset. Men 
nu glemte de, at det var min tip-tip-tip-tip-
tip-oldefars jord, de havde bygget på; de 
gav sig til at pløje og så og høste og bildte 
sig ind, at jorden var deres – og grød fik 
han aldrig mere. Men det var dumt gjort 
af dem, for en nat, da min tip-tip-tip-tip-
tip-oldefar var blevet rigtig gal i hovedet, 
gik han hen og rev taget af huset, så det 
regnede lige ned i sengen til dem, og det 
kunne de ikke lide. Det blæste så forfær-
deligt den nat, og konen var klogere. Hun 
sagde lige med det samme, at det nok var 
de underjordiske, der havde gjort det, fordi 
de ingen grød havde fået, og det havde hun 
jo ret i. Da de skulle i seng næste aften, 
satte konen et fad grød uden for døren, og 
de fik en rolig nat. Hver aften hentede min 
tip- hør, nu er jeg snart træt af at sige tip så 
mange gange. Når jeg kommer til det ord 
næste gang, Vidrik, så kan du sige tip for 
mig, så kan jeg hvile mig så længe; det skal 
siges fem gange husk det nu! – Altså, hver 
aften hentede min” – Nissefar sendte Vid-
rik et øjekast, at nu kunne han sige navnet, 
og Vidrik begyndte: ”Tip for mig – tip for 
mig – tip for mig – tip for mig –” ”Hold 
op!” skreg Nissefar, hvordan er det dog, du 
skaber dig?” ”Jamen, du sagde jo, at jeg 
skulle sige: ’Tip for mig’ fem gange, og jeg 
har kun sagt det fire.” ”Åh, du er en dum 
dreng! Næ – jeg skal nok selv, I kan bare 
høre efter. Altså – hver aften hentede min 
tip-tip-tip-tip-ol-” ”Du mangle et tip far,” 
skreg Didrik, ”der var kun fire.” ”Ja, det 
er også lige meget. Nu vil jeg ikke have 
jeres afbrydelse. Hvis det ikke var juleaf-
ten, så havde I fået en dragt klø. – Altså – 
min tip-tip-tip-tip-tip-oldefar hentede hver 
aften en skål grød oppe ved huset, og så 
lod han dem være i fred. Så blev det vinter. 
Jorden frøs så hård som sten, sneen lagde 

sig så højt, at min tip-tip-tip-tip-tip-oldefar 
næsten ikke kunne komme frem og hente 
sin grød. Til sidst blev han ked af det; men 
grøden kunne han ikke undvære nu, og en 
nat gik han ind i stalden og lagde sig til 
at sove. Der var dejligt varmt, og han blev 
der hele natten og hele dagen, og næste nat 
og næste dag og hver dag og nat så længe, 
han levede. Ja, ser I børn, sådan kom nis-
sen til at bo hos menneskene. Vi begyndte 
altså med at være deres fjender, og nu er 
vi blevet deres venner. Jeg kunne fortælle 
hundrede historier om, hvordan nisserne 
har hjulpet menneskene, og hundrede hi-
storier om hvordan nisserne har drillet 
menneskene, for det kan vi nemlig også; 
men dem kan I få en anden gang.” ”Åh nej, 
far, fortæl en af dem nu,” bad Didrik, ”en 
af dem med drilleri i.” ”Ja, det kunne du 
lide, din spilopmager! Nej den slags histo-
rier kan du slet ikke tåle at høre, for det 
morer dig vist at drille, det mærkede jeg 
selv lige før vi grøden.” 

Didrik tav og dukkede sig bag Nissemors 
ryg: Far havde nok ikke glemt den historie 
endnu. ”Nej, i aften får I ikke flere histo-
rie,” sagde Nissefar, ”nu er jeg træt; men 
husk nisseloven, den siger: Alle gode men-
nesker skal I være gode imod; og alle onde 
mennesker skal I drille, til de lærer at blive 
gode. Sådan har alle nisser gjort, der har 
levet før jer, og sådan skal I også gøre, hvis 
I vil være ordentlige nisser.

Skal vi så spise resten af grøden?” Så tog 
de fat igen. Nissefar var blevet sulten af at 
fortælle så meget og tog hele smørklatten 
i en eneste mundfuld. Bagefter drak han al 
mælken, og så lagde han sig, så lang han 
var, på gulvet, for han havde alligevel spist 
for meget. Et øjeblik efter sov han. 

Førstepræmien blev vundet af Rikke 
Castberg fra Ørbæk. Rikke går i 10. 
Scene på Tommerup Efterskole. En 
kreativ og boglig klasse for dem der er 
interesserede i musik, sang, dans eller 
teater. Der arbejdes i særlig grad med 
alt det der kan foregå på en scene.

Der er præmier til alle deltagende 
skoler. Vinderen modtager 750 kr og 
nummer to 250 kr. Rikke og Cecile, 
som vandt andenpræmien, beslut-
tede at lade pengene gå til den fælles 
klassekasse.

Vi takker alle deltagerne for deres 
indsats og håber, at de også i 
fremtiden vil få lyst til at skrive nye 
historier. 

Julehæfteudvalget 
Lions Club Tommerup

Nissefars historie
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Velkommen hos 
Tandlægerne Bøgild

www.tandlaegerne-boegild.dk

Tandlægerne Bøgild
Lægehuset · Lindeallé 16

5690 Tommerup
Tlf. 64 76 14 00 

Det friske brød
fås hos din lokale bager
   Vi kringler den

v/ INNA STEENFELDT
SKOLEVEJ 15 • 5690 TOMMERUP

TLF. 64 76 11 16

TOMMERUP BY’S 
FORSAMLINGSHUS

KIRKEBJERG

Hyggelige lokaler
Altid til tjeneste

Henvendelse på værtens 
tlf. 21 83 82 21

Tlf. 40 10 57 02 · Tlf. 64 76 29 02

www.grundejerservice.dk

• Anlægsarbejde 
• Flisearejde
• Træfældning 
• Vedligeholdelse
• Stubfræsning 
• Flisehugning

Ellehaven 19 . DK-5690 Tommerup
Tlf. +45 64 75 12 00
Fax +45 64 75 28 20

Værksted +45 64 75 26 26

AL BUSKØRSEL
I IND- OG
UDLAND

ommerup
      uristfart A/S

Tommerup Tømrer- & Snedker ApS

64 76 10 75 · 81 75 10 20

Tommerup
Tømrer & Snedker

GLASARBEJDE · NYBYGNING
TILBYGNING · OMBYGNING

TAGARBEJDE · RENOVERING
Speciale: Døre og vinduer efter mål

Tallerupvej 49 - Tommerup St.
5690 Tommerup

Verninge Blomster Center 
Hesselhoved 4 · 5690 Tommerup

Tlf. 64 75 18 13

Traditionelt binderi
Alternativt binderi
Begravelses binderi

Brudebuketter
Kistebuketter

og meget mere...

www.verningeblomstercenter.dk
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Forfatterskab og inspiration
Vi spurgte Mads, om han kunne tænke sig at 
fortælle lidt om sine bøger, inspirationskil-
der, Tommerup og meget mere, og det kom 
der følgende ud af. 

Mit forfatterskab begyndte nok allerede, 
da jeg som dreng fandt ind i litteraturens 
verden gennem min mors mange bøger og 
Ingas magiske biblioteksverden på Talle-
rupskolen. Jeg er kort sagt vokset op med 
bøger som en mere fyldig del af livet end 
f.eks. TV, og jeg tør godt at sige, at jeg al-
lerede som dreng vidste, at min indre drøm 
var at skrive tykke bøger. Der er noget gan-
ske unikt og eventyrligt ved at bevæge sig 
ind i et univers af ord og fantasi. Både som 
læser og som forfatter. 

Folk har ofte den opfattelse, at man som 
forfatter ved alt, hvad der sker i de bøger, 
man selv skriver, men det er ikke helt sandt 
– i hvert fald ikke for mig. Mine romanper-
soner har en tendens til at få deres eget liv 
og gøre som de selv vil – her vil enkelte af 
mine tidligere lærere fra skolen nok for-
nemme ligheder i forhold til min skolegang. 
Jeg har sandt nok en ide om, hvad der skal 
ske i sådan en bog, når jeg begynder at skri-
ve den, men da jeg altid får rodet mig ind i 
nogle ganske komplekse plot, så har alle de 
små fortællinger i den store fortællingen det 
med at stikke af, og så kan det ellers være 
noget af en opgave, at få dem fanget ind 
igen. Jeg mister ikke overblikket, men mine 
personer stikker ofte af og overrasker mig, 
midt mens jeg skriver om dem. For mig er 
dét det meste fantastiske ved selv at skrive. 

Hvis jeg skal fortælle lidt om, hvordan 
min første roman kom til verden, så må 
jeg hellere begynde med mit studie. Jeg 
har en et-faglig cand.mag. i Nordisk sprog 
og litteratur, og i den forbindelse kom vi 
i undervisningen forbi runerne, men kun 
meget kort. Jeg nåede dog at opdage Jør-
gen Chr. Bangs arbejde med runernes op-
rindelse, og det greb så dybt ind i min egen 
ide om, at alt et eller andet sted hænger 
sammen, at jeg blev hængende i runerne 
og deres oprindelse i flere år. Det, er der 
ind til nu kommet to tykke romaner ud af, 
og ganske kort ridset op så handler det hele 
om, at runerne er et langt ældre skriftsy-
stem, end vi pr. tradition har antaget. Li-
gesom guder som Odin og Thor har levet 
ganske som du og jeg, og har gået rundt 
på jorden. Min søgen efter runernes og 
det urnordiske rune- og asafolk har ført 
mig over Kaukasus og Azerbaijan samt et 
fjernt område af det sydlige Sibirien kal-
det Arkaim, der betyder, hvor himlen rører 
jorden i forståelsen, hvor guder og menne-
sker hænger sammen. Jeg rejste selv sidste 
forår til Arkaim for at se nærmere på de 
arkæologiske udgravninger på stedet, og 
jeg må sige, at jeg kom lettere rystet hjem 
med en følelse af, at nu var nøglen til det 
runebærende asafolk fundet. Det er meget 
spændende, og det kommer naturligvis til 
at fylde en del i min tredje og sidste roman 
om Mathias Hviid, som jeg regner med ud-
kommer i foråret 2017. 

Jeg blev for nylig spurgt om, hvad min 
livsfilosofi er. Det var et godt spørgsmål, 
og jeg tænker stadig over det, men ken-
der endnu ikke helt svaret. Jeg tror på det 
gode i mennesket, men er mig desværre 
bevidst, at der på denne jord findes rigtig 
mange slette mennesker. Det gør mig trist, 
da jeg ikke forstår, hvordan så mange kan 
være slette og gøre andre ondt – slet ikke 
al den ondskab, der rettes mod børn. Jeg 
har i mange år arbejdet tæt med overgreb 
mod børn, og det er simpelthen så omfat-
tende i den ganske verden, at det kan ryste 
ens indre helt itu – hvis man kigger. Pro-
blemet er, at meget få kigger. I min ver-
den findes der ingen årsag til at ødelægge 
børn. Ingen undskyldninger. Det at skade 
et barn burde være en så absurd tanke i 
ethvert voksent menneske, at det aldrig 
skete. Hvis jeg skulle pege på en livsfilo-
sofi for mig selv, så ville det nok være at 
skabe fokus på dette område, hvilket jeg 
også kæmper for med mine bøger. Især i 

min seneste roman, ’Gudspartiklen’, men 
i høj grad også i min næste, ’Pigen uden 
hud’, der udkommer i 2016. 

’Jul i Tommerup’ er det første sted, hvor jeg 
lufter titlen på min næste bog, men jeg tæn-
ker, at det er det helt rette sted. ’Pigen uden 
hud’ bliver en nordisk spændingsroman 
tilsat godt med nordatlantisk stemning og 
uhygge. En forgrenet fortælling fuld af le-
vende natur, mord, politi, mystik og meget 
mere. Den foregår i Grønland hele bogen 
igennem og kører i to spor, hvor det ene er 
Nuuk i 70’erne og det andet Nuuk i nutiden. 
I løbet af bogen møder læserne stor og vold-
som natur, bestialske mord, overgreb mod 
børn, politisk korruption, kolonitidstoner, 
en vikingemumie, en ensom poetisk betjent 
samt en ung journalist, der graver lidt for 
dybt – og så er det hele naturligvis skrevet 
på en smuk og dyster baggrund af grøn-
landsk natur, kultur og historie. Jeg håber, 
at læserne vil kunne mærke og smage den 
på en gang skræmmende og betagende na-
tur omkring Grønlands lille hovedstad samt 
tonerne i lokal magi, trommedans, menne-
skesyn med mere – ligesom jeg håber, at 
både de knugende og varme følelser finder 
vej ind i læserne. 

Jeg vil her til sidst benytte lejligheden til at 
takke for den store opbakning, jeg har fået 
i Tommerup. Det er en stor glæde for mig, 
at så mange har sagt og skrevet, at de gen-
kender det og det sted fra Tommerup i mine 
bøger. Jeg havde på et tidspunkt en journa-
list på besøg i mit lille hjemmebibliotek, og 
samme aften skrev han til mig, at han var 
kørt ud for at kigge på Broholm Kirke og 
Glashuset. Han havde været ret betaget af, 
at min bogs scener fandtes så virkeligt og 
mere endnu, så havde han været helt urolig 
for at møde Skyggen og mine mørke tvillin-
ger fra ’Odins labyrint’. Sådan skal littera-
tur virke i en læser efter min mening. Når en 
bog er lukket og læst til ende, så skal dens 
personer stadig følge efter én. 

God og glædelig jul til jer. Det var en for-
nøjelse for mig at være med i ’Jul i Tom-
merup’, som jeg selv har læst lige fra første 
årgang af. 

Mads Peder Nordbo
Præsentation
Mads Peder Nordbo (f. 1970) er udannet i Nordisk sprog og litteratur samt Filosofi fra 
Odense Universitet/SDU. Han bor i dag skiftevis i Tommerup på Fyn og i Nuuk i Grøn-
land. I 2012 debuterede han med romanen ’Odins labyrint – et glasbarns fortællinger’, der 
i 2014 blev fulgt op af ’Thuleselskabet’ samt ’Gudspartiklen’ i 2015. I de to første romaner 
spiller Tommerup en stor rolle, og Tommerup har på den måde fundet vej ud til blandt 
andet græske og tyske læsere. 

ÅRETS FORSIDE (PORTRÆT)

Mads er her i efteråret og vinteren i Nuuk 
for at skrive sin næste spændingsroman 
færdig, men julen holdes hjemme på 
Buchwaldsvej i Tommerup med familien.
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Malermester Klinkert ApS
Kvalitet og Kundeservice

HAVBAKKEN 155 • 6710 ESBJERG V WWW.KLINKERT.DK • TEL.: 26 28 75 97

Alt indenfor malerarbejde:
• I forbindelse med nybygning
• Renovering
• Maskinspartling
• Sprøjtemaling
• Dekorative effekter og tapeter
• Gratis rådgivning
• Salg af maling til private

LIONS CLUB TOMMERUP
sælger KUNSTGØDNING
Igen i år sælger vi kunstgødning til private 
husstande i Tommerup kommune. 

•  Vi lægger en seddel i jeres postkasse 
ugen før vi kommer rundt, og så skal man  
bare være hjemme. 

•  Vi ringer på, og I får kunstgødningen 
leveret med det samme.

•   Betaling sker som kontant  
eller med Mobilpay.

•  Man skal ikke  
bestille i forvejen. 

Vi kommer rundt 
i weekenden 
d. 12. - 13. marts 2016.
 

  

OFFSET·TRYK
D!G!TAL·TRYK
PLAKAT·PR!NT

tt@tommeruptryk.dk
www.tommeruptryk.dk

mail@vissenbjergtryk.dk 
www.vissenbjergtryk.dk

Tlf.  64 47 24 25
Fax 64 47 26 14

Vagtenvænget 10 
5610 Assens

TOMMERUP & VISSENBJERG TRYK 

flyt til
  Assens!

Flyt til Assens Kommune
Vi har mulighederne – 

vil du gribe dem? 

Vil du bo naturskønt og tæt på vandet? 

 Vil du give dine børn en tryg opvækst 
med garanti for røde kinder og frisk luft? 

 Vil du bo tæt på motorvejen 
med de transportfordele, det giver? 

Eller besøg os på 
www.facebook.com/assenskommune
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Af Lokalhistorisk forening

Mandag den 10. november 1856 blev der 
sendt en pakke med undertøj, hue, vest og 
uldne tørklæder fra smedeboligen i Nårup 
til Odense. Afsenderen var husholdersken 
i smedehuset, Maren Kirstine Pedersen, og 
modtageren var hendes husbond, smede-
mester Martinus Adolph Eliasen Eckmann, 
som på det tidspunkt havde taget et ufrivil-
ligt ophold i Odense arrest.

Med i pakken var der et følgebrev, som 
kort beskrev dagliglivet i smede-huset i 
Nårup. Her var husholdersken samlings-
punkt for smedens børn i hans fravær, og 
hun har åbenbart afværget, at børnene blev 
tvangsfjernet fra hjemmet. Brevet sluttede 
med en hilsen fra børnene og specielt fra 
lille Line på 2 år, som dagligt ønskede at 
far skulle komme hjem.

Straks melder spørgsmålene sig: hvem var 
denne smed, hvad var grunden til, han sad 
i arresten, hvem var den flinke husholder-
ske?

Det omtalte brev er et enkelt dokument 
blandt over 1.500 sider arkivalier, der fin-
des om denne smed i diverse arkiver rundt 
om i Danmark.

Arbejdet med at udforske sagen om denne 
kriminelle smed har taget sit udgangspunkt 
i en ”Skillingsvise”, som befinder sig på 
Lokalhistorisk Arkiv i Tommerup.

Skillingsvisen på 10 vers findes i et lille 
hæfte på 4 sider, som også indeholder en 
kort gennemgang af hændelsen. Visen er 
forfattet af Thomas Hansen, Tommerup, 
og trykt i 1863 hos Chr. Milos Officin, 
Odense. 

De mange skillingsviser, som blev trykt 
og solgt, var tidens form for den kulørte 
presse. Derfor behøver ikke alt at være 
sandhed. Lidt krydderi fra den lokale slad-
der har sikkert været en vigtig ingrediens. 
Desuden har der nok været mere salg i 

historien om en henrettelse, som venter i 
nær fremtid, frem for et længere tugthus-
ophold.

Visen holder sig stort set til de faktiske for-
hold, men i den tilhørende historie er der 
nogle små uoverensstemmelser angående 
den endelige udmøntning af dommen.

Ud fra sagens mange dokumenter kan hi-
storien genfortælles med stor nøjagtighed, 
men bliver suppleret med oplysninger fra 
skillingsvisen.

Smeden Martinus Adolph Eliasen Eck-
mann var født i 1815 i Skovby ved Bo-
gense af svenske forældre. Han fik sin op-
vækst i Odense og blev udlært som smed 
hos grovsmedemester Niels Michelsen, 
Nedergade i Odense. Som udlært 
rejste han til København, hvor han 
blev ansat hos regiments-dyrlæge 
og grovsmedemester Christian 
Petersen Gierlev, Store Kongens-
gade 232. 

I København opholdt sig på sam-
me tid en ung norsk pige fra Chri-
stiania (Oslo), Oline Marie Olsen. 
Det unge par blev gift, antagelig 
i sommeren 1840, hvorefter de 
rejste en tur til Oslo for at besøge 
Olines mor, som skulle have væ-
ret en velhavende enke. Olines 
valg af livsledsager faldt ikke i 
god jord, og parret måtte rejse 
retur til Danmark uden mode-
rens velsignelse af ægteska-
bet og uden den økonomiske 
hjælp, de havde håbet på.

Parret kom d. 1. september 
1840 til Verninge, hvor Eck-
mann havde fået arbejde hos 
smedemester Frederik Peder-
sen i Langsted. Parret flyttede 
en del rundt i området og har 
boet og arbejdet i Bregnemo-
se, Romerhuse og Knoldshøj 
i Køng sogn. I 1850-51 slog 
de sig permanent ned i Nå-
rup, hvor Eckmann havde 
købt et stykke jord fra Ve-
stergård og bygget smedje 
på grunden. (Nu Krenge-
rupvej 136. Stedet er efter 
1880 omdannet til køb-
mandsforretning).

Parret fik, som der står i 
visen, 10 børn, heraf var 

de 6 dødfødte eller døde i deres første le-
veår. Deres tjenestefolk, familie og andre, 
som havde deres gang i huset, kan berette 
om den til tider meget dårlige omgangs-
tone, der var mellem Eckmann og Oline, 
især når hun var gravid.

Smeden var sikkert ikke helt uden skyld i 
skærmydslerne. 

I slutningen af treårskrigen 1848-50 var 
han sammen med sin ældre bror, snedker 
Johan Elias Eckmann fra Middelfart, taget 
til fronten, ikke som soldater men for at 
drive marketenderi. Smed Eckmann for-
talte selv, at det blev bagrunden for hans 
dårlige livsmoral, da de under opholdet i 
det slesvigske boede mænd og kvinder i 
samme rum.

Lille Lines far  
kom ikke hjem til jul
Historien bag en skillingsvise om et hustrumord i Nårup
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Brødrene Eckmann havde en af deres 
kvindelige bekendte fra turen med hjem. 
Det var den 27-årige Cathrine Marie 
Adolphsen. Hun kom som tjenestepige til 
smed Eckmann i Nårup sidst i november 
1851. Et år senere rejste hun til Vedtofte 
sogn, med et dårligt skudsmål i bagagen. I 
mellemtiden havde hun i august 1852 født 
en datter, som smed Eckmann var far til. 
På foranledning af Oline var hun inden 
barnets fødsel blevet sat på porten. Barnet 
døde hos sin plejefamilie i Nårup, knap 1 
år gammel.

Oline har sikkert sagt smeden et par bor-
gerlige ord om forbindelsen til den tyske 
tjenestepige. I forbindelse med fader-
skabssagen fik smeden senere en dom for 
det utugtige forhold, men Oline viste sig 
pludselig fra sin gode side og fik dommen 
annulleret. 

Der gik dog ikke lang tid, før smeden igen 
forlod dydens smalle sti og gik på besøg 
hos naboens datter, Maren Kirstine Peder-
sen, som boede hos sine forældre i Vester-
gård. Smeden fæstede hende som den nye 
tjenestepige fra efteråret i 1854. Og det 
kunne næsten kun gå galt. 

Maren Kirstine og Eckmann blev meget 
besat af hinanden, og for at kunne få en 
fælles fremtid besluttede de sig for at emi-
grere til Australien. Rejsen skulle starte 
med skib fra Assens til Årøsund og videre 
til Hamborg, hvor de skulle gå ombord 
på et udvandrerskib. Til turen skulle der 
bruges pas og billet. Sådan et køb skulle 
foregå lidt diskret, og den opgave påtog 
smedens bror, snedker Eckmann i Mid-
delfart sig. Han skaffede de nødvendige 
papirer hos udvandrer-selskabets agent, 
vicekonsul Fugleborg i Odense. De 400 
rigsdaler, som turen kostede, havde sme-
den ikke, dem lånte han dels hos naboen 
på Vestergård, Peder Larsen, som også er 
Maren Kirstines far, og dels hos Johan Chr. 
Clausen på Skrinshave.

Næste træk var, at Maren Kirstine skulle 
rejse til snedker Eckmann i Middelfart, 
under påskud af, at hun var fæstet der som 

tjenestepige. Snedker Eckmann skulle 
derefter køre hende til Assens havn, hvor 
hun så tilfældigvis skulle træffe smed Eck-
mann, for at de sammen kunne starte deres 
flugt til Australien. 

Desværre for parret gik det hele i vasken, 
da den hjælpsomme bror, snedkeren fra 
Middelfart, havde fortalt Oline om sme-
dens ”flugt” med Maren Kirstine. På af-
rejsedagen tog Oline til Assens, hvor hun 
tilfældigvis traf sin mand, Martinus Eck-
mann, og også Maren Kirstine. Smeden 
var efter eget udsagn taget til Assens for 
at købe jern, men ville efter afsløringen 
ikke køre sammen med Oline hjem til Nå-
rup. Efter den tid var der kold luft mellem 
Oline og Maren Kirstine.

Tjenestepigen måtte flytte hjem til sine 
forældre på Vestergård, men hun sås jævn-
ligt med smeden, og de begyndte at lægge 
en plan om at skaffe Oline af vejen, da hun 
var helt urimelig at være i hus med. Maren 
Kirstine var blevet gravid og flyttede 1. 
maj 1855 til Odense for at blive tjenestepi-
ge hos en madam Crone i Vestergade. Hen 
over sommeren besøgte smed Eckmann 
hende ofte i Odense. Hun forlangte, at Oli-
ne skulle skaffes helt af vejen, ellers ville 
hun tage sit eget liv. Hvis Eckmann kun 
blev skilt fra Oline, ville der stadig være 
en risiko for, at smeden bare ville fortryde 
og vende tilbage til Oline. 

Efterhånden kom det på tale, at Oline 
skulle forgives med rottekrudt (arsenik). 
Midlet skulle skaffes via broderen i Mid-
delfart, som kendte en dyrlæge Lars Hen-
rik Henriksen i Roerslev. Midlet blev bl.a. 
brugt og udleveret efter registrering til be-
kæmpelse af utøj på husdyr og aflivning 
af ræve.

 
Fredag den 3. august 1855 inviterede han 
Oline på en tur til Odense, hvor hun fik lov 
at købe stof til nye gardiner. Han havde 
ikke selv hest og vogn, så de fik kørelejlig-
hed med husmand Mads Thomsen og hans 
hustru Ane Hansdatter. Efter at kvinderne 

havde været på indkøb, flottede smeden 
sig med at invitere på spisning i kælderen 
Vestergade 97, Odense, hos værtshushol-
der Peder Pedersen Barløse. Dagens menu 
var stegt hanekylling, som blev nydt med 
største fornøjelse. Oline var i højt humør 
over den fine mad og sit gode indkøb af 
gardinstof.

Under besøget i værtshuset havde Eck-
mann et kort stævnemøde i en nærliggende 
port med den nu højgravide Maren Kir-
stine. Her fortalte han hende om, hvad der 
senere skulle ske denne aften, hvorefter 
han vendte tilbage til værtshuset.

På smed Eckmanns foranledning fik de 
alle et glas portvin serveret, da de sad på 
vognen klar til afgang. Det viste sig senere, 
at der var ”fiflet” lidt med indholdet i det 
glas, Oline fik serveret.

De kørte hjemad mellem kl. 21 og 22 og 
holdt undervejs en lille rast ved Hoppehu-
set i Bellinge. Her nød de lidt vin og mjød. 
I Femtningen stod smed Eckmann og 
Oline af vognen og gik til fods det sidste 
stykke hjem.

Lørdag morgen havde Oline det rigtig dår-
ligt med opkast og diarre. Om eftermidda-
gen gik smed Eckmann til læge Rasmussen 
på Søholt i Køng for at få noget medicin, 
men ikke for at bestille et lægebesøg. Efter 
de beskrevne symptomer mente læge Ras-
mussen, at der sikkert var tale om kolera. 
Han ordinerede kamfer og opiumsdråber 
til indtagelse, desuden fik smeden udleve-
ret tyk kamferolie, som skulle gnides på 
Olines mave. Hvis det ikke hjalp, skulle 
han komme igen. Lægen så ham ikke se-
nere.

Som hjælp til pasning af Oline fik smeden 
assistance af den lokale skomager Kies-
lings kone, Karen Marchy.

Medicinen hjalp lidt, men om mandagen 
ville Oline ikke tage flere af de udleverede 
dråber, før der igen var talt med læge Ras-
mussen i Køng. Smed Eckmann lovede at 
tage til Køng, men han skulle først en tur 
på indkøb i Odense. Det var nu mest for at 
tale med Maren Kirstine. Da han endelig 
fik sig befordret til Køng sidst på manda-
gen, var lægen ikke hjemme, og han måtte 
gå igen med uforrettet sag. 

Tirsdag morgen stod det rigtig dårligt til 
med Oline, og et par koner gjorde hende 
klar, så hun kunne køres til lægen; men 
inden hun kom på vognen, døde hun af 
kramper.

Oline blev begravet fra Verninge kirke lør-
dag den 11. august 1855. Lokale karle sør-
gede for det praktiske arbejde vedrørende 
graven.

Da der efterfølgende var begravelseshøj-
tidelighed i smedehuset i Nårup, dukkede 
Maren Kirstine pludselig op. Nogle af 
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gæsterne talte allerede på dette tidspunkt 
om, at Olines dødsfald vist ikke var helt 
naturligt.

14 dage senere fødte Maren Kirstine en 
datter i Odense. Datteren døde samme dag, 
og en uge senere, først i september, flytte-
de Maren Kirstine ind hos smed Eckmann. 
Han var så ”galant” at stille gæsteværelset 
til rådighed for Maren Kirstine, mod at han 
måtte ligge i samme seng. Der var nemlig 
ikke plads i soveværelset; her lå tjenestepi-
gen sammen med børnene.

Rygterne om Olines mystiske død svir-
rede i Nårup og omegn. Ifølge skillingsvi-
sen skulle Oline være ”gået igen” og flere 
gange have vist sig for pastor Rasmussen i 
Verninge. Denne påstand kan ikke bevises 
via retsdokumenterne. Derimod kan det 
ses, at Odense herreds politiret tog fat på 
en sag om, hvem der var far til det barn, 
Maren Kirstine havde født i august 1855 i 
Odense. Hun havde udlagt både en vogn-
mandskarl fra Middelfart og smed Eck-
mann fra Nårup.

Efter flere forhør blev smed Eckmann ind-
kaldt til at møde i retten, her kom man ret 
hurtigt ind på de problematiske forhold i 
hans ægteskab med Oline, men også på 
hans utugtige forhold til Maren Kirstine.

Herudover blev alle, som havde været i 
forbindelse med smedefamilien omkring 
Olines dødsfald, indkaldt og afhørt. Alle 
retsakter blev sendt til Fyens Stiftsphysi-
kat, hvor læge Aarestrup (bedre kendt som 
digteren 

Emil Aarestrup), gennemgik sagen og i et 
brev den 3. april 1856 til Odense amt kon-
kluderer, at ud fra sygdomsforløbet samt 
de mange rygter og fakta, som kom frem 
under afhøringerne, tydede det på, at der 
kunne være tale om en forgiftning. Ved en 
obduktion ville der sikkert stadig kunne 
findes spor af evt. giftstoffer.

Herefter går det store apparat i gang. Tors-
dag den 8. maj 1853 blev Olines kiste på 
Verninge kirkegård gravet op og sat ind i 
våbenhuset. Her var nu mødt en delega-
tion bestående af to læger, en fuldmægtig 
fra herreds-kontoret, to vidner og smed 
Eckmann. I første omgang blev Eckmann 

spurgt, om han kunne genkende kisten. 
Det kunne han. Men da kisten blev åbnet, 
kunne han ikke genkende Oline, som lå i 
sine ligklæder.

De to læger lavede en udførlig beskrivelse 
af liget, og udtog efterfølgende de indre 
organer, der blev lagt i 3 krukker, som 
blev forseglet og sendt til Odense. Under-
søgelsen foregik på Løve apoteket tirsdag 
den 13. maj. Apoteker Lotze havde fået til 
opgave at foretage en række kemiske ana-
lyser af krukkernes indhold. Der blev gået 
meget grundigt til værks, og der fulgte en 
nøje beskrivelse af alle arbejdsgange i den 
afsluttende rapport, som sendtes til her-
redsfogeden i Odense den 9 juni 1856.

I rapporten står der, at der var fundet det 
metalliske stof, arsenik, og da Oline under 
sin pludselige sygdom havde lidt af bræk-
ning, diarre og afmagt, var konklusionen, 
at der måtte være tale om giftmord med 
arsenik.

Hidtil havde smed Eckmann kunnet tage 
hjem fra retsmøderne som en fri mand, 
men også kunnet påvirke vidnerne. Dyr-
læge Henriksen var blevet truet med at få 
knust sine knogler, hvis han oplyste noget 
om den udleverede arsenik.

Torsdag den 12. juni 1856 var det slut med 
smedens frihed. Efter et forhør, hvor ob-
duktionsrapporten blev fremlagt, og hvor 
smed Eckmann stadig påstod sin uskyld, 
blev han indsat i arresten i Odense rådstue. 
Ved indsættelsen beskrives han som væ-
rende middel af vækst med blondt hår og 
rødligt skæg. Hans højde er senere angivet 
til at være omkring 164 cm.

Det næste halve år gik med at afhøre alle 
de vidner, som allerede havde været forbi 
retssalen. Desuden hentede man udtalelser 
om disse personer fra snart sagt alle rets-
kredse på Fyn.

Broderen, snedker Eckmann fra Middel-
fart, fandt retten helt uskyldig, selv efter 
det viste sig, at han var ret kendt for over-
fald og trusler på flere personer på Vest-
fyn. Dyrlæge Henriksen havde helt mistet 
hukommelsen. Derimod kunne de mange 
personer, som ellers havde haft berøring 
med familien, fortælle om det problemati-
ske dagligliv i smedehjemmet.

Under sit ophold i arresten fik smed Eck-
mann en nat i november mulighed for at 
forlade arresten gennem de ellers aflåste 
døre. Næste morgen bad han selv om at 
blive lukket ind igen.

Angiveligt skulle en ”stemme” have givet 
ham besked om at besøge sine børn, men 
det er tvivlsomt, om han har været i Nårup 
på den forholdsvis korte tid, ”springturen” 
varede.

Trods lille Lines store ønske kom smed 
Eckmann ikke hjem til julen 1856. Nyt-

årsdag 1857 opgav man sagen på grund af 
manglende beviser, og smeden kunne for-
lade arresten som en fri mand.

Herredsfogeden havde dog noget i ærmet: 
Smed Eckmann og Maren Kirstines usøm-
melige samliv. Det udmøntede sig i en 
straf på 4 x vand og brød til dem begge. 
Dommen blev afsonet i april 1858. Straf-
fen havde ikke den store effekt, da de fort-
satte det uægteskabelige samliv, som om 
intet var hændt. I perioden 1856 – 61 får 
parret 3 børn.

De næste år gik deres stille gang i Nårup. 
Smeden var åbenbart kommet i pengefor-
legenhed og fik besøg af Kongens foged i 
foråret 1858. Senere samme år brændte be-
boelsen til smedjen. Skønt myndighederne 
ved den lejlighed prøvede at få skovlen 
under smeden, lykkedes det ikke. 

I efteråret 1861 var freden forbi for de im-
plicerede. Smed Eckmann blev arresteret 
den 30. september, og ugen efter hentede 
de Maren Kirstine. En måned senere arre-
sterede man dyrlæge Henriksen, og ende-
lig midt i november smækkede celledøren 
bag snedker Eckmann. Herefter gik man 
igen i gang med Olines dødsfald, og nu be-
gynder brikkerne at falde på plads.

I april 1862 er alle blevet møre og tilstår 
deres andel i giftmordet. Snedker Eck-
mann forklarede, hvordan han havde 
overladt sin bror en portion arsenik, som 
var udleveret ham af dyrlæge Henriksen, 
som nu pludselig har fundet en optegnelse 
i sin giftbog. Smed Eckmann forklarede 
indgående, hvordan han havde kommet ar-
senikken i Olines portvin og serveret den, 
uden de andre anede uråd. Maren Kirstine 
indrømmede sin del i sagen, og tilstod 
desuden en række tyverier. Som en side-
gevinst kom Maren Kirstines mor, Ane Jo-
hanne Hansdatter, også med i sagen. Hun 
havde nemlig begået et tyveri i Verninge 
kirke under en barnedåb.
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Odense herredsret afsagde sin 
dom den 21. april 1862.
Thi kendes for ret: 
1.  Arrestanten Martinus Adolph Ekmann 

bør have sit liv forbrudt og henlægges 
på stejle og hjul.

2.  Arrestantinden Maren Kirstine Peder-
sen bør have sit liv forbrudt og hendes 
hoved sættes på en stage.

3.  Arrestanten Johan Elias Ekmann bør 
hensættes til tugthusarbejde på livstid.

4.  Tiltalte Ane Johanne Hansdatter bør 
hensættes til fængsel på vand og brød 
i 2 gange 5 dage.

5.  Tiltalte dyrlæge Lars Henrik Henriksen 
bør betale en mulkt af 50 Rd. til Oden-
se amts fattigkasse.

 
Sagen blev anket til Den kongelige 
Landsover- samt Hof- og Stadsret, som 
afsagde sin dom 7. oktober 1862.

Den første dom stadfæstedes for Martinus 
Eckmann, Maren Kirstine og hendes mor, 
Ane Johanne. Dyrlæge Henriksen fik sat 
sin bøde op til 100 rigsdaler. Til manges 
overraskelse blev snedker Johan Eck-
mann pure frikendt.

Som i nutiden ankede man også dengang 
til en højere instans, hvis dommen syntes 
ukorrekt.

Højesteret behandlede ankesagen den 
18. marts 1863 og stadfæstede dommen. 
Alle dødsdomme skulle forelægges den 
til enhver tid siddende konge, og her var 
kong Frederik. d. 7. ikke på Smed Eck-
manns side. Dommen skulle fuldbyrdes. 

Desværre kunne smed Eckmanns føl-
somme sind ikke tåle udsigten til den 
grusomme henrettelse, og han overførtes 
derfor til sindssygehospitalet i Vording-
borg.

Den nye konge Chr. d. 9. så på sagen, 
og han ændrede smedens straf til livsva-
rigt tugthus. Maren Kirstine fik også sin 
straf ændret og endte sine dage i Kvin-
defængslet på Christianshavn. Her døde 
hun den 25. januar 1867 kun 32 år gam-
mel.

Smed Eckmann blev sendt til afsoning i 
Horsens tugthus, hvor han ankom den 7. 
februar 1864. Der var nu gået næsten 9 
år, siden giftmordet blev udført, men han 
havde været under arrest i næsten 2 år 
i forbindelse med opklaringen og straf-
feudmålingen.

Smed Eckmann blev en kendt skikkelse i 
Horsens tugthus, hvor han udførte meget 
arbejde overalt i fængslet. Han fik rigtig 
mange kontakter, som det senere viste 
sig, at han benyttede sig flittigt af.

Den flinke og flittige smed blev benådet 
og kunne forlade Horsens tugthus som en 
fri mand den 8. april 1882. Men friheden 
varede ikke længe. Han blev indsat igen 
den 30. maj 1884 til 1 års forbedrings-
hus. Det viste sig, at han under sine 18 
års indsættelse havde været en aktiv del af 
en større svindel- og hælerikæde, som ved 
sin opklaring viste sig at have bestået af 
43 personer, som på en eller anden måde 
havde tilknytning til tugthuset.

Det blev en af de helt store sager inden for 
kriminalforsorgen. Fængselsinspektøren 
mistede sit job, og en række ansatte gik 
det på samme måde. En del af de indsatte 
fik fængselsstraffe, lige fra nogle dage på 
vand og brød og til 5 års tugthus.

Smed Eckmann blev løsladt igen den 30. 
januar 1885. Her forsvinder han sporløst 
ud i friheden og er ikke senere fundet no-
getsteds. 

Mere info
Se skillingsvisen og de mange  
oplysninger vedrørende giftmordet 
og de involverede personer på:  
www.kriminalhistorie.dk

Nårup Pladeindustri 
er en metalvirksom-
hed, som kan trylle 
rå metalplader om 
til kasser, profiler, 
skilte m.v. Kom med 
en blyantstegning på 
kvadreret papir eller 
en CAD tegning på 

et elektronisk medie (helst sidstnævnte ), og 
virksomheden fremstiller emnet i tyndplade: 
rustfri, aluminium, galvaniseret, alm. sort 
plade eller acryl/polycarbonat. I processen 
indgår som oftest: klip-stans-buk-svejs. Pla-
detykkelserne (afhængig af materialet) være 
mellem 0,5 og 5 mm. Ved meget tykke pla-
der (op til 15 mm) eller hvor der kræves et 
meget ”rent” klip anvendes en laserskærer, 
som med uhyggelig præcision er i stand til 
at skære selv de mest sofistikerede emner ud 
i selv meget tykt materiale. 

Kræves der spåntagende bearbejdning 
(dreje, skære m.v.) til at færdiggøre emnet, 
samarbejder man med andre virksomheder. 
Dette gælder også, hvis emnet skal leveres 
overfladebehandlet (galvanisering, maling). 
Claus Johansen og Aksel Holm købte virk-
somheden af Alfred Carlsen i 2005 og har 
således i år kunnet fejre 10 års jubilæum. 
Begge har en metalfaglig baggrund og har 
tidligere været ansat på KEN Maskinfabrik, 
Brobyværk og Boma A/S i Brylle. Claus 
havde dog siden 1984 været ansat hos den 
tidligere ejer Alfred Carlsen, inden han og 
Aksel købte virksomheden.

Claus og Aksel oplyser, at hele produktio-
nen foregår på ca. 400 m2, og at man derfor 
er nødt til at økonomisere med pladsen. Hvis 
man f.eks. som nu ønsker en ny bukkema-
skine (større, hurtigere og mere økonomisk 

i brug), må det blive på bekostning af en 
af de bestående, men som de to ejere siger 
med smil på læben: Så er beslutningen om at 
udrangere og bortskaffe udstyr der sjældent 
anvendes samtidig afsluttet.
Med denne fortsatte optimering og moderni-
sering er der heller ikke planer om udvidel-
ser eller udflytning.

Nårup Pladeindustri beskæftiger 7 medar-
bejdere (de fleste med 10 års anciennitet) 
med fremstillingsvirksomhed efter opgave i 
seriestørrelser på 1 – 20.000 emner og det 
bliver på årsbasis til bearbejdning af mellem 
60-80 t plade.

Kunderne finder man næsten alle inden for 
en radius af 60 km og alle har langtidsrela-
tioner til virksomheden. 

Nårup Pladeindustri A/S
Bag denne 
afskærmning 
skærer en 
laserstråler 
igennem op til 
15 mm stål.

Fra Neversvej ligner Nårup Pladeindustri 
et pladestudie til musikbrancen men...

De to ejere Claus Johansen 
(tv) og Aksel Holm (th)

Kvalitetskontrol og formontage.

VIRKSOMHEDSPORTRÆT
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66 cl. Alk. 8,0% Vol

Årets juleøl er en juleporter. 

Mørk brun i farven, krydrende i næsen 
og varmende i munden. 

En saftig silkeblød porter med noter af 
chokolade, kaffe og julens varme krydderier. 

En særlig gærblanding binder det hele sammen 
til en kompleks og balanceret smagsoplevelse.

Øllen er brygget af bygmalt, humle, 
lakrids og en gærblanding. 

Glædelig jul

Fåborgvej 4 · DK-5610 Assens · Tlf.: 64 71 10 41 · bryggeriet-vestfyen.dk

Læs mere på ll-fest.dk

Det er vigtigt med gode rammer, når man vil afholde en fest 
– Med os som leverandør, er I sikret en professionel og sikker betjening.

Kontakt John Larsen på mobil 60 23 58 01 eller mail john@II-fest.dk

UDSTYR TIL ENHVER FEST

Holkebjergvej 100  ·  5250 Odense SV 
Tlf. 60 23 58 01  ·  john@ll-fest.dk  ·  www.ll-fest.dk

inie ServiceL

www.linieservice.dk

Ring for uforpligtende tilbud
Kim Bruun Petersen · 22 15 37 59
Odensevej 48 · 5620 Glamsbjerg

• Total ejendomspasning • Vicevært
• Bygningsvedligeholdelse

• Anlægs- og Belægningsarbejde

 

Palle Holmegaard  
Transport A/S

C.F. Tietgens Boulevard 12
5220 Odense SØ
Tlf. 65 98 18 00

Danske Fragtmænd

Totaldistribution
Kurér · Hellæs 

Blomstertransport

AL AFFALD
FJERNES
Med og uden grabbe.

Sten og grus
leveres.

Containere til
industri og 

private udlejes.

Vognmand
ARNE NIELSEN

Brylle . Tlf. 64 75 14 15

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Model 3. 

Annonce til Lion – Peter Norup 

 

Annonce box 

54b. x 84h. mm. 

TC Anlæg udfører fag-, 
hoved- og totalentrepriser. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

I egenproduktion udfører 
TC Anlæg 

jord-, gartner-, kloak-, 
beton- og murerarbejde 

samt råhusbyggeri. 
 

   www.tcanlaeg.dk 
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Af Anitta Borne 

At skulle starte en café har været i mine 
tanker i mange år. Faktisk i 10 år. Tids-
punktet var bare aldrig det rigtige, før nu.

Det hele startede tilbage i 2004, efter at jeg 
var blevet færdig på gymnasiet. Jeg tog til 
landet ”down under”. Jeg har siden jeg var 
helt lille altid gerne villet se Australien. 
Jeg fulgte altid med i naturprogrammerne 
i fjernsynet, elskede at se de vilde dyr, 
det smukke land og opleve kulturen. Det 
har altid vakt en utrolig stor nysgerrighed 
i mig. Så da jeg endelig var gammel nok 
til at kunne rejse ud i den store vide ver-
den alene, skulle turen selvfølgelig gå til 
Australien. 

Jeg havde hørt via min veninde om en 
international organisation IAEA, Interna-
tional Agricultural Exchange Association, 
som sørger for ens opholdstilladelse, ar-
bejdsvisa, selve rejsen og at stå for at skaf-
fe en værtsfamilie. Det lød meget spæn-
dende og supernemt at gå til, og derfor tog 
det heller ikke lang tid for mig, før at jeg 
havde tilmeldt mig.

Endelig kom dagen hvor jeg skulle af sted. 
Det var midt i september og jeg havde sagt 
farvel til familie og venner og tog sam-
men med mine forældre turen til Kastrup, 
hvor jeg skulle møde alle de andre unge 
fra norden, som også havde tilmeldt sig. 
Jeg havde glædet mig i flere uger til denne 
dag. Jeg husker at det var meget rørende at 
stå på rulletrappen og vinke farvel til mine 
forældre. Der ville gå 1 år før jeg kunne 
se dem og alle de andre igen. Men lige så 
snart at de var ude af syne forsvandt klum-
pen fra min hals og en kæmpe nysgerrig-
hed fyldte igen min krop.

Jeg skulle bo i Cranbrook. Ca. 300 km syd 
for Perth. Mit arbejde bestod i at hjælpe til 
på farmen med bl.a. reparation af maski-
ner, høste, passe børn, fodre køer, flytte de 
ca. 10.000 får som de havde fra mark til 
mark så de kunne græsse.

Arbejdsdagene på markerne kunne være ret 
lange, og efter en lang og hård fysisk dag 
på ca. 10-11 timer ude i 40 graders varme, 
så alle frem til at komme ind og slappe af 
med et skønt måltid aftensmad. Katie, min 
værtsmor, lavede altid meget spændende 
mad til os. Hun stod altid længe i køkkenet 
og forberedte maden, som vi alle skovlede 
i os lige så snart den blev serveret. 

Efter maden nød vi ofte en kop kaffe eller 
the sammen. Og hvis vi var heldige, havde 

Katie bagt en lækker kage, som hele fami-
lien nød godt af. 

Katie var kendt for at lave god mad og især 
hendes kager havde fået et godt ry. Hver 
gang vi skulle mødes med de andre kvin-
der fra omegnen til noget hygge-tam-tam, 
skulle man medbringe en kage. Katie’s 
kage var altid et hit. Det var den mest lok-
kende kage af dem alle, fordi hun var så 
god til at få kagen til at se meget fristende 
ud, og det var også altid den kage som 
smagte bedst. Jeg var generelt altid meget 
imponeret over de flotte kager. 

I Australien kan afstandene mellem byerne 
være meget lange. Så det er ofte sådan, at 
når man endelig kommer til en by, skal 
man måske lige holde ind for tanke op eller 
få sig lidt at spise og drikke. Hver by har 
en lille tankstation og ofte er der også en 
lille pub. Hér mødtes mange af de lokale. 
Der var altid en fantastisk varm og hygge-
lig stemning, når man trådte ind ad dørene. 
Folk var glade, delte sjove og spændende 
historier med hinanden og nød bare at være 
i hinandens selskab. Jeg elskede det! Jeg 
kan huske, at jeg en dag fik serveret en 
mocha. En mocha?? Hvad i al verden var 
nu det? Og til min store overraskelse var 
det kaffe blandet med kakao. Det smagte 
fantastisk!

Tiden gik utroligt stærkt, og efter at have 
været på den anden side af jorden i efter-
hånden 1½ år, som det var blevet til, var 
det tid til at vende snuden hjemad igen. 

Det var super dejligt at se venner og fami-
lie igen. Det var en helt anden verden jeg 
var vendt hjem til, og det tog mig ca. 10-14 
dage at vænne mig til de nye omgivelser 
igen. Der gik dog alligevel ikke lang tid 

før, at jeg begyndte at snakke om at ville 
starte en café. Jeg ville så gerne give den 
oplevelse jeg selv havde fået videre til an-
dre mennesker. Jeg ville så gerne skabe et 
samlingspunkt for folk så man kunne mø-
des med sine venner, naboer eller bekend-
te. At snakke sammen om dagens arbejde 
og sjove oplevelser. Det var hele stemnin-
gen jeg var så imponeret over. 

Selvom cafédrømmen sad i tankerne på 
mig konstant, kunne jeg alligevel ikke rig-
tigt få sat nogen handling bag den. Idéer 
havde jeg masser af, og jeg ville også rig-
tig gerne importere nogle ting fra Austra-
lien. Jeg havde allerede fået nogle kontak-
ter, og vi skrev også meget frem og tilbage. 
Men alligevel fik jeg ikke rigtig gjort noget 
ved det. Det virkede meget uoverskueligt, 
og det tog bare pusten fra mig. Så jeg op-
gav det.

Jeg gik i gang med læreruddannelsen i 
2006. Jeg har altid godt kunne lide at snak-
ke med folk uanset hvilken alder de har. 
Børn, unge og ældre. Og som lærer har 
man stort set med alle aldre at gøre. 

Jeg uddannede mig inden for idræt, dansk, 
engelsk og selvfølgelig hjemkundskab. 
Det var mine 4 linjefag.

Efter læreruddannelsen har jeg arbejdet på 
lidt forskellige skoler. Her på Fyn arbejde-
de jeg på en efterskole og en privatskole. 
Og da jeg flyttede til København i 2012, 
arbejdede jeg på en skole i Hellerup. Jeg 
har været glad for at arbejde som lærer, 
og synes at der kan være nogle sjove og 
spændende udfordringer. Alligevel har jeg 
ikke været helt tilfreds. Jeg manglede no-
get mere af den kreative side. Jeg ville så 
gerne prøve at skabe noget. 

VIRKSOMHEDSPORTRÆT

Café Gårdhaven  
– den lille hyggelige café

Cafe Gårdhaven på Tallerupvej i Tommerup St.
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Indsamling til Loppemarked

Vi holder loppemarked igen den 4. september 2016.
Mener du at have nogle ting, som vi kan bruge, hører vi  
meget gerne fra dig.
Vi henter i 2015 d. 12.12 og i 2016 den sidste lørdag  
i hver måned, men et andet tidspunkt kan arrangeres.
Ring til Ring til Hans Jørgensen på tlf. 22 23 35 86.

Med venlig hilsen
Foreningen Lilleskov Teglværk og Lions Club Tommerup

Lions Club Tommerup

Toftevej 46 · 5690 Tommerup · Tlf. 21 64 45 54 · michaelsmaskinstation.dk

v. Michael Larsen aut. kloakmester

· Jordarbejde/jordflytning

· Kloakering/dræn

· Belægningsarbejde

· Anlæggelse af veje

· Levering af sten og grus

· Spuling/slamsugning

· Såning af græs

· Nedbrydning

· Betonarbejde

har 30 ansatte heraf 12 jurister 
som har specialiseret sig 
indenfor områderne

LIONS CLUB TOMMERUP
sælger KUNSTGØDNING
Igen i år sælger vi kunstgødning til private 
husstande i Tommerup kommune. 

•  Vi lægger en seddel i jeres postkasse 
ugen før vi kommer rundt, og så skal man  
bare være hjemme. 

•  Vi ringer på, og I får kunstgødningen 
leveret med det samme.

•   Betaling sker som kontant  
eller med Mobilpay.

•  Man skal ikke  
bestille i forvejen. 

Vi kommer rundt 
i weekenden 
d. 12. - 13. marts 2016.
 

 

‘Igen i år vil vi gerne 
benytte lejligheden til at 
takke alle der støtter vores 
arbejde. 
Det er dejligt at opleve 
den store opbakning fra de 
mange trofaste annoncører, 
forfattere og andre der gør 
udsendelsen af dette hæfte 
muligt, og som støtter op 
om vores arbejde, så vi fort-
sat kan være med til at støt-
te nogle gode formål.’
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Efter nogle år i København valgte jeg at 
tage hjem til Fynsland igen. Det er her 
mine rødder er, og jeg savnede også det 
lille lokale samfund vi har her.

Men jeg skulle i gang med at arbejde igen, 
og søgte tilbage til den skole jeg selv har 
gået på som barn og også arbejdet på som 
lærervikar under min læreruddannelse. 
Men grunden til at jeg var vendt hjem til 
Fyn, var egentlig ikke helt for at fortsætte 
som lærer. Det var lige præcis nu, at der 
skulle ske et vendepunkt i mit liv. Jeg hav-
de efterhånden fået nogle tegn på, at det 
var nu at jeg skulle tage fat i min drøm og 
gøre noget ved den.

Fra da jeg tog beslutningen om at starte, 
gik der ikke mere end 4½ måned før jeg 
holdt reception. BUM!

Det gik som lynets hast og min familie var 
rigtig gode til at hjælpe til. De var en stor 
støtte for mig. Jeg ved ikke hvor mange af-
tener vi brugte efter arbejde på at rive ned, 
bygge om, male, pynte, købe ind, sende 
ansøgninger af sted om tilladelse til det 
ene og det andet osv. osv. Det var meget 
trættende at komme igennem men også 
utroligt spændende. 

Det har fra starten af været vigtigt for mig 
at skabe et kendetegn ved caféen og at 
finde den røde tråd. Det har min kæreste 
Christian bl.a. været med til, da det er ham 
som står for design af bl.a. logo, menu-
kort, foldere osv. Men logoet har faktisk 
allerede en lille historie bag sig, sin egen 
lille fortid. Min oldefars fætter, Johannes 
Borne, havde for mange år siden sin egen 
kaffebutik. Og det er derfra, at jeg fik min 
inspiration til logoet. En lille sød kop inde 
i en harmonisk cirkel. Et logo som han fik 
lavet på sine dåser, som er gået videre fra 
generation til generation, og som jeg har 
kigget på siden jeg var helt lille.

D. 5 marts 2015 holdt jeg reception. Der 
kom utroligt mange mennesker, og de var 
meget imponerede over den lille hyggelige 
café, som vi havde fået skabt. Og ellers har 
den ene dag bare taget den anden. Vi har 
udviklet os gevaldigt på de få måneder, 

og det er så sjovt og spændende endelig 
at kunne lade min kreativitet få plads og 
udfolde sig. Jeg har altid elsket at bage og 
lave kager, men det er først nu hvor det er 
blevet en del af min hverdag, at jeg virke-
lig kan få lov til at prøve mange ting. Jeg 
synes det er så spændende at lave noget 
lækkert og at gå lidt ud over opskriftens 
grænser. Finde på noget selv som er endnu 
bedre og hele tiden prøve mig frem. 

Café Gårdhaven er en lille café i udvikling. 
Vi vil gøre alt for at stille vores kunder til-
fredse og give dem en dejlig velkomst og 
oplevelse når de er her. Det er vigtigt for 
os, at kunderne føler sig godt tilpas og at 
de får den bedste service. Det hele handler 
om stemningen og hyggen’ – men selvføl-
gelig også de lækre hjemmelavede kager, 
den skønne kaffe og the samt den lækre 
mad vi laver.

Med tiden skifter vi også af og til menu-
kortet ud med noget nyt. Vi vil hele tiden 
have lidt forskelligt at tilbyde. Det samme 
gælder inde for den brugskunst og deli-
katesseafdeling som vi har. Her kan man 
finde nogle lækre varer, som vi lægger i en 
gavekurv og pakker ind for kunden. 

Måske stiller nogen sig selv det spørgsmål 
:”hvorfor en café på landet?”. Men jeg 
stiller mig selv det spørgsmål :”hvorfor 
ikke?”. Det er superdejligt at komme ind 
til en storby og opleve stemningen. Mange 
caféer starter også op i storbyer, hvor der 
allerede findes et hav af caféer i forvejen. 
Men jeg synes desværre at en stor del af 
charmen ved cafélivet går af her. Det er 
lidt det samme som når man er ude at rejse. 

Det er superskønt at være i storbyerne og 
hygge sig på restaurant eller café, men det 
bedste af det hele er, hvis man finder ”den 
lille perle” som gemmer sig ude på landet. 
Det er hér charmen er, det unikke, det som 
ikke ligner det andet. Det er hér at man får 
mulighed for at opleve noget anderledes.

Jeg har også gennem mange år syntes at 
det var ærgerligt at køre så langt ind til 
storbyen, for at finde en p-plads og så en-
delig at sidde på café for så om et par timer 
at tage hele turen hjem igen. For hvor kan 
man egentligt mødes her på landet til kaffe 
og kage eller noget lækkert at spise? Det 
er i hvert fald ikke mange byer, der kan 
tilbyde det. 

Det jeg bl.a. vil med hele caféen er også 
at skabe noget lækkert ude på landet, no-
get jeg er sikker på jeg ikke er alene om at 
tænke. Et samlingssted hvor man kan nyde 
et godt udbud af lækre ting.

Jeg håber at dét at bo på landet kan blive 
mere eftertragtet igen, og at vi får noget 
mere at byde på, så det ikke går hen og bli-
ver nogle små spøgelsesbyer. Det handler 
i bund og grund om vilje til at få et lokal-
samfund til at virke og bliver et alternativ 
til storbyerne. Mit ønske er klart, at alle 
smålandsbyer kunne have deres egen lille 
café. Det ville være en fantastisk måde at 
komme rundt og se vores smukke lille land 
på – også der hvor kragerne vender. Det 
er nogle gange der, de smukkeste perler er. 

Indehaveren Anitta har det rigtige udstyr. Cafestemning.

Flot udvalg af gaveartikler.

Burger på menuen.
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Åbent 
Hver mandag 

formiddag 9-12
1. og 3. mandag i måneden 

fra 19-21
Lukket 

i juli og december
og på helligdage

Lokalhistoriske bøger 
sælges fra arkivet

Ryttergade 3, Brylle
Tlf. 64 75 13 00

arkivet-5690@pc.dk
www.tommeruparkiv.dk

Det lokale arkiv & Lokalhistorisk forening 
for Broholm - Brylle - Tommerup & Verninge Sogne

Fjernvarme Fyn byder nye kunder  
velkommen indenfor i julevarmen
Brylle er klar til at modtage varme fra Fjernvarme Fyn. Gravearbejdet er overstået, og 
Fjernvarme Fyn glæder sig over at kunne byde alle nye kunder indenfor i varmen.

Verninge er det næste område, der tilbydes etablering af fjernvarme. Projektet er under 
myndighedsbehandling, og hvis alt går efter planen, vil en undersøgelse om interessen 
starte i begyndelsen af 2016. 

Vi holder dig  
varm og bidrager 
til den gode jule-

stemning

SÆT ✘
I KALENDEREN

FUGLESKYDNING
14. AUGUST 2016

LIONS TOMMERUP

GAVEIDÉ
Manler du en gaveidé  

til manden? 
Bestil skydekort, kr. 250,-
Kontakt Carl Hansen på
ch@tommerupnet.dk
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ÅRETS SPORTSNAVN

Årets sportsnavn: Jens Christian
JC forklarer dette OL således
Special Olympics World Summer Games 
er stiftet for atleter med udviklingshæm-
ning og afholdes hvert andet år på skift 
mellem de 170 deltagerlande. Der delta-
ger ca. 6.500 atleter i 25 discipliner. Fra 
Danmark deltog 69 atleter fordelt på 10 
discipliner. I disciplinen bowling var der 
3 deltagere udover Jens Christian. Den 
danske deltagelse er gjort mulig under le-
delse af Dansk Handicap Idræts-forbund 
og med sponsorstøtte fra faglige organi-
sationer, virksomheder og Lions Club. Ud 
over atleterne deltog 24 officials/trænere 
fra Danmark. 

Resultatet af den danske deltagelse blev 
i alt 35 individuelle og 8 holdmedaljer. 
Heraf hjembragte JC således de 2 – flot 
klaret.

Inden de egentlige OL konkurrencer be-
gynder bliver alle deltagere seatede ved 
indledende turneringer. Resultaterne her-
fra sammenholdes med daglige præsta-
tioner og man sikrer således at alle kon-
kurrerer med ligeværdige modstandere. 
Stemmer resultaterne fra den indledende 
runde ikke med resultaterne fra hjem-
mebanerne dømmes der snyd, og man er 
stort set dømt ude.

Jens Christian blev udtaget til OL bow-
lingholdet sammen med 3 andre 1 år før 
legene skulle finde sted ud fra hans dagli-
ge resultater såvel i de nationale turnerin-
ger som i den daglige træning. Der læg-
ges ud over de sportslige resultater meget 
vægt på god holdmentalitet og vilje til 
samarbejde. Hårdt at leve op til udtagel-
sen siger Jens Christian: Et af kravene var 
at han skulle tabe sig i betydelig grad og 

det lykkedes med 30 kg gennem kostom-
lægning og motion.

Man kan ikke forvente at blive udtaget 
til næste OL om 2 år næsten uanset ens 
daglige præstationer. Så mange som mu-
ligt skal have en chance for ”once in your 
lifetime” oplevelse.

JC er medlem af bowlingklubben Trippel 
og træner 2 gange om ugen sammen med 
bofæller og andre fra klubben som tæl-
ler 150 aktive medlemmer. Den daglige 
træning foregår på City Bowlings baner 
i Odense.

Landet er delt op i 3 regioner og der tur-
neres i 6 afdelinger, hvor man 1 gang om 
året så skal kåre en Danmarksmester.

Jens Christian forklarer teknikken i kastet 
med bowlingkuglen ud fra vigtigheden af 
kuglens vægt i forhold til armens kraft. 
Gribehullernes korrekte størrelse er vigtig 
for at opnå at alle fingrene slipper samti-
dig. Armens afslutningsvinkel skal passe 
nøjagtigt til den kurs, man ønsker, kuglen 
skal tage. JC´s bowlingkugler vejer 7 kg 
og gribehullerne er udvalgt præcis til hans 
fingre. 

M.h.t. pointgivningen vil forfatteren fore-
slå et selvstudie på bowlingbanen eller 
internettet.

Sightseeing blev der ikke meget af i pe-
rioden, hvor holdet var til OL. Faktisk 
kun en dag på stranden, så han var så småt 
begyndt at forstå begrebet ”lejrkuller” in-
den legene sluttede. De gode resultater og 
de gode kammeratskaber gjorde det dog 
tåleligt. ”Jeg vender tilbage ” siger Jens 
Christian. 

Den korrekte armvinkel er altafgørende

Sportsnavn 2015, 5690 Tommerup: 
Jens Christian Jespersen 
Møller Eriksensvej, Tommerup

Jens Christian er 31 år og bowler på 
konkurrenceplan under Dansk Handi-
cap Idræts-Forbund.

Jens Christian deltog i Special Olym-
pics World Summer Games 21. juli - 
3. august Los Angeles USA og hjem-
bragte 2 medaljer: 1 medalje i guld 
for hold og 1 medalje i bronze som 
individuel.

Årets sportspræstation honoreres med 
5000 kr. 

Til lykke til Jens Christian.
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Knarreborg
Tlf. 64 76 15 35

Tommerup St.
Tlf. 64 76 14 18

Brylle
Tlf. 64 75 12 11

Altid i nærheden
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Julesjov (med præmie)

Find 20 fejl (for sjov)

Julemandens hjælpere er kommet til at bytte rundt på alle pointerne 
og nu er julemandens vittighederne slet ikke sjove mere. 
Kan I hjælpe julemanden med at få styr på vittighederne igen? 
Sæt de rigtige (blå) spørgsmål sammen med de rigtige (orange) svar. 

Kombiner tal og bogstaver. Gå ind på www.julitommerup.dk – udfyld og send din besvarelse.
Vi trækker lod blandt alle rigtige besvarelser. Vinderen vinder en præmie til en værdi af 500 kr.
Vinderen får direkte besked efter den 18. december og navnet offentliggøres på www.julitommerup.dk

1.  Hvad sagde den ene juleklokke til den anden? 

2. Hvor blev det første stearinlys tændt? 

3. Hvorfor siger julemanden ho ho ho? 

4. Hvorfor gider Julemanden ikke gå til Julefrokost mere? 

5. Hvad bliver der serveret til postvæsenets julefrokost?  

6. Hvad kaldes frygten for at sidde fast i en skorsten? 

7.  Hvad kalder man en nisse, der arbejder på en elektricitetsværk

8. Hvad sagde det ene julelys til det andet? 

9.  Hvad sagde den ene gås til den anden? 

U. Går du ud i aften?
I. I toppen.
C. SantaClauStrofobi.
B. Tror du der er liv efter Juleaften?
L. En wattnisse.
N. Fordi han altid ender i kanen med en gammel sæk.
S. Tebreve, postevand og kuvertbrød.
O. Hvem ville ikke gøre det, hvis de kun skulle arbejde en gang om året.
L. Hvis du savner mig, så kan du bare ringe.

5690
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TOMMERUP ST.

BRYLLE

NÅRUP

TOMMERUP

VERNINGE


